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O IMPACTO DA GOVERNANÇA DE TI NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA AS EMPRESAS 
 
RESUMO 

O objetivo principal deste estudo é avaliar a percepção de gerentes e colaboradores 
internos de Tecnologia da Informação (TI) sobre o impacto da implantação de 
mecanismos de governança de TI relacionados a processos na prestação de serviços da 
área de TI em um grupo empresarial de grande porte sediado em Fortaleza-CE e com 
atuação em todo o território nacional. Para contextualizar tais percepções, também foram 
analisados indicadores de desempenho das atividades de prestação de serviços antes e 
depois da implantação destes mecanismos. Para alcançar estes objetivos, foram 
realizadas entrevistas com colaboradores da área de TI, bem como foram analisados 
relatórios internos de desempenho gerados antes e depois da implantação dos 
mecanismos de governança. Sendo assim, esta pesquisa é um estudo de caso único, 
sendo, portanto, de caráter qualitativo. Os resultados indicam que a adoção de tais 
mecanismos melhora a prestação de serviços da TI, principalmente devido à adoção de 
processos chave, uso efetivo de indicadores de desempenho e adoção de metas. Além 
disso, conforme o uso dos mecanismos amadurece, são entregues mais benefícios e há 
maior satisfação das partes interessadas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Novos desafios relacionados ao gerenciamento de TI surgem 

constantemente, destacando-se a prestação de serviços que busca satisfazer as 

expectativas dos clientes. O gerenciamento dos serviços de TI e seus benefícios 

organizacionais podem ser diretamente impactados pela condução da governança de TI, 

uma vez que é por meio dela que várias regras são aplicadas para governar toda a função 

de TI na organização e certificar que os investimentos realizados estejam agregando valor 

aos clientes (MANIGLIA, 2013).  

Albertin e Albertin (2010) destacam a necessidade de estabelecer a 

governança de TI para atuar como facilitadora no alcance dos objetivos de negócio e de 

TI oferecendo um conjunto de práticas, padrões e relacionamentos estruturados que são 

assumidos por executivos, gestores, técnicos e usuários de TI. As finalidades de governar 

a TI são mensurar o desempenho, minimizar riscos assumidos, otimizar a aplicação de 

recursos, reduzir os custos, suportar a tomada de decisões, alinhar a tecnologia aos 

negócios e, principalmente, assegurar que as pessoas entreguem o maior valor possível 

de acordo com seus papéis e responsabilidades.   

Conforme Lunardi, Becker e Maçada (2012), por mais que a governança de 

TI apareça como um meio de justificar e otimizar os investimentos realizados em 

tecnologia, a questão sobre como implementá-la na prática tem intrigado tanto executivos 

quanto acadêmicos. A simples elaboração de um modelo não significa necessariamente 

que a governança de TI esteja realmente funcionando na organização, pois podem haver 

diversos fatores de resistência, tais como a cultura organizacional, a diversidade de 

segmentos de negócios, a limitação orçamentária, dentre outros. Portanto, torna-se 

fundamental estruturar e definir quais frameworks e/ou mecanismos de governança de TI 

devem ser implantados para que a TI seja gerenciada de forma otimizada, e o valor 

entregue por meio dos produtos entregues e dos serviços prestados satisfaçam as 

expectativas dos clientes. 

Segundo Maniglia (2013), os mecanismos de governança de TI estão 

relacionados à estrutura, aos processos e ao relacionamento. Esta pesquisa aborda os 

mecanismos de governança de TI relacionados aos processos que estão entre os 

principais frameworks e melhores práticas de referência tradicionalmente encontradas na 

literatura especializada, tais como COBIT (Control Objectives for Information and Related 

Technology), ITIL (Information Technology Infrastruture Library), ISO (International 

Standards Organization) 20000 e indicadores de desempenho e nível de serviço prestado.   
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O ITSMF (2007) ressalta que a postura do departamento de TI deve estar 

orientada à prestação de serviços e à parceria estratégica junto aos seus clientes. Dessa 

forma, os usuários esperam uma TI comprometida com a execução de demandas dentro 

do prazo e orçamento, atendendo aos requisitos do negócio e promovendo alta 

disponibilidade, capacidade e segurança. Nesse contexto, no qual a área de TI é 

constantemente exigida e indispensável ao negócio, a governança e o gerenciamento de 

TI tornam-se fundamentais para potencializar os resultados da organização, permitindo 

expansão dos negócios por meio de serviços prestados e produtos entregues com 

rapidez, qualidade, custo compatível e dentro das expectativas do cliente. 

Diante do exposto, a proposta da pesquisa é corroborar para o entendimento 

do impacto dos mecanismos de governança de TI na prestação de serviços, tema que 

deve ser mais explorado no meio acadêmico e empresarial. Com base nisso, o estudo 

levanta a questão: como os gestores e colaboradores de TI avaliam o impacto dos 

mecanismos de governança de TI relacionados a processos na prestação de serviços da 

área de TI?  

De acordo com a pesquisa de Lunardi, Becker e Maçada (2012), a questão é 

relevante considerando não haver unanimidade sobre a percepção de profissionais de TI 

com relação ao impacto de mecanismos de governança de TI na prestação de serviços. 

Conforme o estudo de Maniglia (2013), os dados indicam que a adoção de mecanismos 

relacionados a processos melhoram no desempenho percebido da área de TI perante 

seus stakeholders. Ainda assim, é necessário avaliar a percepção interna da TI sobre o 

impacto desses mecanismos. 

Com base no exposto, o objetivo central dessa pesquisa é avaliar a 

percepção de gerentes e colaboradores internos da área de TI sobre o impacto dos 

mecanismos de governança de TI relacionados a processos na prestação de serviços 

daquela área.  

O primeiro objetivo específico foi verificar a evolução de processos de TI 

antes e após a implantação de mecanismos de governança de TI, por meio da análise 

longitudinal de indicadores de desempenho. O segundo objetivo específico é comparar a 

percepção dos entrevistados com a análise sobre os indicadores, a fim de identificar 

eventuais discrepâncias entre o que se percebe e o que se mensura objetivamente. 

Após essa seção de introdução, o trabalho segue em mais cinco seções: o 

referencial teórico, os procedimentos metodológicos, a análise dos dados, as conclusões 

finais e a lista de referências bibliográficas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 GOVERNANÇA DE TI  

De acordo com Rasera (2011), a governança de TI caracteriza-se por uma 

combinação de diferentes práticas associadas a estruturas, processos e mecanismos de 

relacionamento. Cada uma dessas práticas se destina a um ou mais objetivos da 

governança, tais como diminuir riscos, gerar maior valor para a organização ou garantir 

que os investimentos estejam alinhados à estratégia corporativa. O autor também destaca 

que a governança de TI é a capacidade organizacional exercida pelo corpo gestor para 

formular e implementar a estratégia de TI. Com isto, assegurar o alinhamento entre o 

negócio e a TI. 

Para Xue, Liang e Boulton (2008), a governança de TI facilita a tomada de 

decisão por parte dos seus principais stakeholders, além de prover os mecanismos para 

executar e monitorar decisões estratégicas. Já Weill e Ross (2006) definem a governança de 

TI como um framework de decisões para encorajar o comportamento desejado no uso da TI, 

o qual deve estar de acordo com a missão, estratégia, valores, normas e cultura da empresa. 

Embora distintas, as definições apresentam um foco comum: a ligação entre o 

negócio e a TI. Para instituir os frameworks de governança de TI e estruturá-los de forma 

adequada à visão do cliente, Weill e Ross (2006) sustentam que o alinhamento estratégico 

seja o principal meio de garantir que os investimentos realizados em tecnologia agreguem 

valor à organização conforme as estratégias, objetivos e necessidades do cliente. O 

alinhamento maduro envolve um relacionamento no qual a TI e as outras áreas de negócios 

adaptam suas estratégias de maneira conjunta e harmônica. 

Os principais pontos a serem observados pelas organizações ao instituírem 

a governança de TI são: alinhamento estratégico entre a TI e os negócios, valor entregue 

pela TI à organização, gerenciamento dos recursos e riscos relacionados à TI, 

mensuração do desempenho da TI, responsabilização pelas decisões de TI também 

conhecida por accountability, e melhoria contínua. A aderência da governança também 

deve favorecer o gerenciamento dos benefícios, custos e riscos atrelados à TI, além de 

facilitar que a organização certifique-se do retorno gerado pelos investimentos realizados 

em TI (LUNARDI; DOLCI; MAÇADA; BECKER, 2014). 

Lunardi (2008) ressalta que as organizações com alta maturidade em 

governança de TI possuem elevado desempenho na área de TI, obtendo maior retorno 

sobre os investimentos realizados e, consequentemente, alcançando a satisfação de 

stakeholders. Segundo Rasera (2011), a governança de TI é introduzida em uma 
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organização utilizando uma mistura de mecanismos relacionados à estrutura, aos 

processos e aos relacionamentos. Ao projetar a governança de TI, é importante 

reconhecer a dependência de uma variedade de fatores internos e externos, por vezes, 

conflitantes. Portanto, determinar a combinação correta de mecanismos a serem 

adotados é uma tarefa complexa com o agravante de que pode funcionar ou não, 

conforme a realidade da empresa. A seguir, são destacados os principais mecanismos de 

governança de TI e sua importância para a excelência do desempenho da prestação de 

serviços de TI. 

 

2.2 MECANISMOS DE GOVERNANÇA DE TI  

De acordo com Gomes Neto, Pereira e Mariano (2012), o objetivo de 

desenvolver e potencializar a governança e a gestão de TI nas empresas tem levado 

pesquisadores e profissionais da área de TI a proporem diferentes modelos e frameworks. 

As pesquisas sobre governança de TI demonstram, em sua maioria, não haver uma forma 

específica de estruturar a TI, já que a solução para qualquer organização é 

contingenciada por fatores como tamanho, ramo de atuação, localização geográfica, 

estratégia, estrutura e cultura organizacional. 

Lunardi (2008) ressalta que a governança de TI combina um conjunto de 

mecanismos relativos à estrutura organizacional, aos processos e ao relacionamento, 

que, ao atuarem de forma integrada, favorecem a geração de valor da TI, promovendo 

eficiência nos seus processos e consequentemente melhorias aos negócios por meio da 

alta disponibilidade dos recursos de TI, a redução de custos e o aumento de receita 

através de suas entregas de produtos e serviços. Rasera (2011) ressalta que os 

mecanismos relacionados a processos são fundamentais para a melhoria contínua dos 

serviços prestados por TI, principalmente por incluir medidas de auditoria, controle e boas 

práticas de serviços, como exemplo de indicadores de desempenho, acordos de nível de 

serviço, COBIT e ITIL.  

O framework do COBIT é um modelo de controle para implementação de 

governança de TI editado pelo ITGI (Information Technology Governance Institute), 

possuindo como característica marcante a capacidade de poder ser auditado. O COBIT 

busca estabelecer a participação da TI na tomada de decisão da organização em 

igualdade de condições com as demais partes do negócio, de forma que a TI 

efetivamente entregue valor e viabilize oportunidades estratégicas ao negócio através do 

emprego da tecnologia (WEILL; ROSS, 2006). 
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Conforme o ISACA (2012a), o COBIT destaca-se por ter a finalidade de 

fornecer à área de TI um modelo de governança e gestão que ajuda a maximizar a 

geração de valor para a organização. Este guia de boas práticas facilita a TI no 

atendimento das necessidades e expectativas dos negócios, favorecendo o controle e o 

alto rendimento nos serviços prestados. 

Já sobre o gerenciamento de serviços de TI, Gomes Neto, Pereira e Mariano 

(2012) o caracterizam como o conjunto de capacidades organizacionais (processos, 

métodos de trabalho, funções, papéis e atividades) exercidas para prover valor sob a 

forma de serviços. Esse gerenciamento se associa ao ITIL, que é a biblioteca de melhores 

práticas editadas pelo ITSMF (Information Technology Service Management Forum), 

assim como à norma internacional ISO 20000 editada pela International Standard 

Organization a partir da British Standard 15000. Com base nessas melhores práticas, as 

organizações podem ser certificadas e auditadas em gerenciamento de serviços de TI, 

observando o alinhamento com as perspectivas de negócio e adotando a infraestrutura 

adequada para tal. 

O ITIL desperta grande interesse no mercado, pois há uma elevada 

preocupação com o gerenciamento de serviços de TI nas empresas. A metodologia 

proposta pelo ITIL busca identificar os processos da área de TI e alinhar os serviços de 

acordo com as necessidades da organização. Além disso, busca promover uma abordagem 

qualitativa para o uso econômico e eficiente da infraestrutura de TI (ITSMF, 2007). 

De forma mais simplificada do que o ITIL, a ISO 20000 visa atribuir os 

processos de gerenciamento de serviços de TI para entregar o melhor serviço possível 

com base nas necessidades dos clientes, acordando principalmente a disponibilidade de 

recursos, os custos efetivos e os riscos a serem gerenciados. Segundo Bon, Polter e 

Verheijen (2009), a ISO 20000 foi originada pela British Standard 15000 e tem por objetivo 

prover um padrão comum de referência para qualquer empresa que ofereça serviços de 

TI para clientes internos ou externos, de forma mais simplificada quando comparado às 

melhores práticas de ITIL.  

Os processos impactantes na prestação e no gerenciamento de serviços de 

TI com base em ITIL e ISO 20000 abordados nessa pesquisa são gestão de configuração, 

gestão de capacidade, gestão de mudanças, gestão de incidentes, gestão de problemas e 

gestão de demandas. Bon, Polter e Verheijen (2009) destacam que a implantação dos 

processos da ISO 20000 na organização, o claro entendimento e a atribuição de papéis e 

responsabilidades entre os envolvidos facilitam o efetivo gerenciamento de serviços e a 
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agregação de valor que o cliente espera da TI. Já a mensuração do desempenho e o nível 

de serviço prestado são considerados fundamentais para o monitoramento, controle e 

alcance dos resultados esperados pelos clientes de TI. 

Segundo Gomes Neto, Pereira e Mariano (2012), monitorar o desempenho 

serve como um importante instrumento para certificar de que os resultados previstos 

estão sendo alcançados, além de identificar quais ações precisam ser realizadas para 

promover a melhoria contínua. Como por exemplo, a gestão de projetos gerencia os 

pequenos, médios e grandes projetos verificando se os cronogramas e orçamentos estão 

seguindo as estimativas e, consequentemente, se os objetivos e benefícios estão sendo 

alcançados conforme proposto. Ademais, é necessário avaliar se a infraestrutura de TI 

está suprindo as necessidades dos usuários, se a equipe de desenvolvimento está 

executando as demandas conforme solicitado pelos negócios e se a equipe de 

sustentação responsável pelos incidentes e problemas está realizando os atendimentos 

de forma satisfatória, assim como outros aspectos que podem agregar valor à 

organização. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta pesquisa, é apresentado um estudo de caso único na área de TI de 

um importante grupo empresarial brasileiro que possui empresas de diversos segmentos 

de negócio. Optou-se pela abordagem qualitativa para alcançar o objetivo geral da 

pesquisa, apoiado nas definições de Creswell (2010), o qual valoriza o aprofundamento 

do pesquisador em questões específicas, atribuindo como características o fato de ser 

interpretativa e emergente. A inserção do pesquisador em questões individuais de cada 

participante torna-se fundamental para melhor aprendizado do significado do problema 

junto aos envolvidos e não somente com base na literatura, possibilitando assim, novos 

estudos que utilizem os resultados de pesquisa como referência. 

A partir da definição dos objetivos de pesquisa, foram selecionados o estudo 

de caso e a unidade de análise, assim como os instrumentos de coleta de dados para 

que, na sequência, fosse aplicado um pré-teste. Em seguida, foram agendadas as 

entrevistas e foi realizada análise documental sobre os processos de TI, assim como a 

coleta de indicadores de desempenho. Ao final do procedimento metodológico, foram 

realizadas a análise dos dados e a apresentação dos resultados (YIN, 2010). 

A coleta dos dados ocorreu com base nas fontes de evidência utilizadas 

para o estudo que são a análise documental e o roteiro de entrevista. Foram realizados 
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pré-testes com dois analistas de TI da organização estudada que não constam nas 

coletas finais, permitindo analisar o ordenamento, a apresentação e a adaptação das 

perguntas e tópicos, a fim de evitar erros durante as entrevistas. Dessa forma, os 

conteúdos passaram por simulação para verificar se as respostas eram capazes de 

responder aos objetivos e se as compreensões das questões deveriam ser melhoradas 

(CRESWELL, 2010). 

A unidade de análise para o alcance dos objetivos foi constituída do 

departamento de TI do grupo empresarial, na qual os respondentes das entrevistas foram 

30 colaboradores, sendo três gerentes, quatro coordenadores, cinco supervisores e 

dezoito analistas. Todos os entrevistados têm mais de três anos de experiência na área 

de TI da organização. O período de análise definido abrangeu os exercícios de 2013, 

2014 e 2015. 

Nesta pesquisa, por razões estratégicas e de sigilo da organização do 

estudo de caso, não são identificados o grupo empresarial, os participantes e os meses 

específicos do período de análise. 

O estudo de caso único se justifica pela relevância do grande grupo 

empresarial cearense com mais de 50 anos de atuação no mercado e o contexto no qual 

a sua área de TI está inserida. O mesmo possui mais de 60 filiais distribuídas por todas as 

regiões do Brasil e atua com ampla diversidade de segmentos de negócios, tais como 

distribuição de gás, comunicações, água mineral, bebidas, tintas, eletrodomésticos, 

agroindústria, dentre outros. 

De acordo com os mecanismos de governança de TI relacionados a 

processos, foi elaborada uma entrevista semiestruturada com base em roteiro para avaliar 

a percepção de gerentes e colaboradores internos de TI. Também foram analisados 

indicadores de desempenho para verificar a evolução de processos antes e após a 

adoção dos mecanismos. As categorias de análise foram COBIT, ITIL, ISO 20000, SLA e 

indicadores de desempenho. As mesmas foram eleitas por se adequarem ao tema e aos 

objetivos propostos na pesquisa. 

Conforme sugerido por Yin (2010), o roteiro de entrevistas foi utilizado para 

explorar as questões individualmente com cada um e permitir que, caso necessário, 

fossem incluídos novos questionamentos durante as entrevistas. Segue no Quadro 1, o 

roteiro de entrevista elaborado com base nos referenciais teóricos consultados.  
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Quadro 1 – Roteiro de entrevista para avaliar a percepção de gerentes e colaboradores internos de TI 
 

1 O processo de “gestão de incidentes” tem impactado na redução do número de chamados? Explique como. 

2 O processo de “gestão de problemas” tem favorecido a redução de incidentes? Explique como. 

3 Existem ações para se identificar o nível de maturidade dos processos de TI? Explique quais. 

4 São adotadas medidas para que os projetos de TI cumpram com os prazos de entrega? Explique quais. 

5 Existem ações para que os projetos de TI sejam entregues conforme custos estimados? Explique quais. 

6 Os serviços de TI têm satisfeito as partes interessadas? Explique como. 

7 
A adoção do processo de “gestão de capacidade” tem favorecido a gestão dos recursos de 
infraestrutura de TI? Explique como. 

8 
O processo de “gestão de demandas” tem impactado positivamente na entrega de valor da TI? 
Explique como. 

9 O uso de SLAs tem favorecido o bom desempenho dos processos que o utilizam? Explique como. 

10 Os processos de TI têm utilizado SLAs bem definidos e cumpridos entre os envolvidos? Explique. 

11 O uso de SLAs tem favorecido a redução do tempo de encerramento dos chamados? Explique como. 

12 
Os serviços de TI têm sido impactados positivamente pelo uso de indicadores de desempenho? 
Explique como. 

13 A adoção de metas tem melhorado os resultados de TI? Explique como. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Através do roteiro apresentado no Quadro 1, foi abordado o objetivo geral da 

pesquisa, pois avaliou-se a percepção de gerentes e colaboradores internos de TI.  

A realização das entrevistas foi conforme processo padrão. Inicialmente, os participantes 

foram comunicados sobre a gravação do áudio. Após a realização da entrevista, realizou-se 

a transcrição do conteúdo gravado, bem como a consolidação dos principais tópicos 

anotados durante a entrevista (YIN, 2010). 

Para alcance do primeiro objetivo específico, foi verificada a evolução dos 

processos de TI antes e após a implantação de mecanismos de governança de TI 

relacionados a processos através da análise de indicadores de desempenho descritos no 

Quadro 2. A definição dos períodos de análise foi de 18 meses, entre os anos de 2013, 2014 

e 2015. Os indicadores avaliados e destacados no Quadro 2 foram os já utilizados pela 

gestão de TI referente aos processos gestão de demandas, gestão de problemas e gestão de 

incidentes, pois impactam diretamente a prestação de serviços de TI (ISACA, 2012a). 

 
Quadro 2 – Indicadores de desempenho avaliados na pesquisa 

# Processo Indicador 

1 Gestão de incidentes Chamados abertos  

2 Gestão de incidentes Chamados encerrados 

3 Gestão de incidentes Chamados pendentes 

4 Gestão de incidentes Aging dos chamados pendentes  

5 Gestão de incidentes Pesquisa de satisfação 

6 Gestão de problemas Problemas encerrados 

7 Gestão de demandas Melhorias concluídas  

8 Gestão de demandas Projetos concluídos 

Fonte: Documentos analisados da empresa    
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Os processos têm seus indicadores principais que influenciam diretamente a 

tomada de decisão de executivos e gestores. Os indicadores de desempenho analisados 

na pesquisa revelam o impacto da prestação de serviços da TI e possibilitam verificar a 

evolução dos processos de TI dentre um período de 18 meses.  

Com base no referencial teórico, foram considerados indicadores referentes 

aos processos que são primordiais para a mensuração do desempenho dos serviços 

prestados pela área de TI. Ao final da coleta de dados, foi comparada a percepção dos 

entrevistados com a análise sobre os indicadores para atingir o segundo objetivo específico.  

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise dos dados foi segmentada em três partes apresentadas a seguir.  

A primeira trata das percepções dos gerentes e colaboradores internos de TI, coletadas 

por meio das entrevistas. A segunda parte apresenta a análise sobre os indicadores de 

desempenho. A terceira e última parte faz uma comparação entre as percepções 

coletadas e os resultados dos indicadores. 

 

4.1 PERCEPÇÃO DE GERENTES E COLABORADORES INTERNOS DE TI 
(ENTREVISTAS) 

As entrevistas foram realizadas para permitir alcançar o objetivo geral de 

avaliar a percepção de gerentes e colaboradores internos de TI sobre o impacto da 

implantação dos mecanismos de governança de TI relacionados a processos na 

prestação de serviços da TI. Os colaboradores internos da TI destacaram inicialmente que 

o empenho das equipes responsáveis favoreceu a evolução dos processos de “gestão de 

incidentes” e “gestão de problemas”, porém os mesmos são limitados devido às 

ferramentas utilizadas.  

Para a avaliação do impacto do processo de “gestão de incidentes” na 

redução do número de chamados, os participantes ressaltaram que esse processo 

contribui para a diminuição do impacto causado pelo incidente aumentando a 

disponibilidade do serviço para os negócios e a produtividade de seus colaboradores. 

Note o discurso do Gerente 1. 

Devido à ausência de uma ferramenta com catálogo de serviços e SLAs bem 

definidos, existem dificuldades na priorização de chamados gerando impactos 

diretos na satisfação do cliente. Assim como, a inexistência de uma base de 

conhecimento que pode gerar retrabalhos da equipe de TI para solucionar 

incidentes, já que as soluções não estão registradas em uma base. 



O IMPACTO DA GOVERNANÇA DE TI NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS EMPRESAS 

 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Ano XIV – V. 14 – Nº 19 – Jul. a Dez. 2016 – Pág. 21 

Os negócios utilizam diversas ferramentas para registro de chamados junto 

à área de TI, gerando ausência de um ponto único de contato e a descentralização da 

abertura de chamados para a área de TI. Dessa forma, a comunicação com as áreas dos 

negócios se torna mais complexa e exige especialistas que atendam a todas as 

ferramentas da central de suporte.  

Os respondentes reforçaram que a “gestão de incidentes” foi otimizada com 

o mapeamento do processo, baseado nas melhores práticas do ITIL, e com o ajuste do 

direcionamento das equipes que definiram as suas metas de atendimento para alcance da 

satisfação dos clientes. Veja a percepção do Gerente 2.  

“O impacto da adoção desse processo foi relativamente baixo, pois, apesar das 

intervenções, os indicadores apresentados em relatórios gerenciais não 

apresentaram grandes variações positivas.” 

 
Com relação ao processo de “gestão de problemas”, os entrevistados 

ressaltaram que o objetivo é a resolução permanente de incidentes recorrentes. O 

acompanhamento de problemas é realizado também conforme as melhores práticas do 

ITIL, ocorrendo através da análise de incidentes manualmente em planilha, visando 

detectar recorrências de incidentes. Nesse cenário, alguns problemas não são registrados 

devido à falta de uma ferramenta que permita a integração entre os processos.  

As sugestões dos participantes nas entrevistas foram que a definição de um 

ponto único de contato e a utilização de uma ferramenta aderente aos processos 

melhorariam a qualidade dos serviços da TI. Alguns exemplos de melhorias esperadas 

foram citados, tais como: a redução de números de incidentes de forma efetiva, o 

compartilhamento das informações, o registro consistente das informações e, 

consequentemente, a maior proatividade na atuação sobre os problemas por parte das 

equipes de TI. 

O nível de maturidade dos processos de TI teve poucas ações para ser 

identificado. Durante as entrevistas, foi ressaltado que, para se atingir o nível de 

maturidade necessário, seria essencial que os processos estivessem bem definidos e 

sendo seguidos conforme diretrizes. Já com relação às demandas de projetos de TI, as 

medidas adotadas para que os projetos de TI cumpram com os prazos de entrega foram 

principalmente o maior detalhamento da proposta de negócio e o envolvimento do usuário 

no levantamento de requisitos para fechar o escopo e, na sequência, o cronograma. Note 

a percepção do Coordenador 1.  
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[...] os projetos são planejados com uma previsão de entrega estimada, porém as 

datas das entregas ao final do projeto podem ter atrasado com relação aos prazos 

previstos devido a diversos problemas como: mudança de escopo, fornecedores, 

aquisições, e alocação de recursos.  

 
Os custos dos projetos de TI também foram otimizados com o maior 

detalhamento da proposta de negócio, a atuação do escritório de projetos e o controle 

financeiro assumido pela equipe de planejamento e controle da área de TI. As diretrizes 

informadas pelos gerentes de TI são que as demandas sejam entregues conforme 

escopo, prazo e custo acordado com o cliente, e caso haja mudança o cliente deve validá-la. 

Algumas lições aprendidas com relação ao planejamento do prazo de entrega e dos 

custos foram mencionadas por coordenadores e supervisores, a exemplo da necessidade 

de sempre planejar o prazo e o custo com uma margem a favor da gestão do projeto, que 

seja realista e atenda as expectativas do cliente.     

 A satisfação das partes interessadas sobre os serviços prestados por TI 

aumentou, pois, segundo os gerentes entrevistados, o número de reclamações escaladas 

para a diretoria com relação à área de TI foi reduzido para praticamente nulo, e os 

comentários positivos aumentaram. A maioria dos entrevistados consideraram que as 

partes interessadas estão satisfeitas, apesar de registrarem que há muito ainda o que 

otimizar para melhor atendê-los.  

 Ao serem questionados sobre a satisfação das partes interessadas com 

base nos incidentes e problemas solucionados, foi ressaltado que a adoção de um ponto 

único de contato e o gerenciamento de chamados apoiado por uma ferramenta são 

fatores chave para alcançar a satisfação desejada com relação aos incidentes e 

problemas. Dessa forma, favorecerá o reconhecimento por parte do negócio sobre o valor 

entregue pela área de TI no atendimento da central de suporte.  

 A adoção do processo de “gestão de capacidade” tem favorecido o 

gerenciamento dos recursos de infraestrutura de TI. O processo fornece informações que 

facilitam a tomada de decisão, estabelecendo forte acompanhamento das mudanças que 

estão sendo executadas nos ambientes para viabilizar maior controle e planejamento dos 

recursos existentes. 

 Já sobre o processo de “gestão de demandas”, o impacto tem sido positivo 

na entrega de valor da área de TI para os negócios através de demandas de melhorias ou 

projetos. Pode ser percebido durante as entrevistas que há um grande potencial da área 

de TI, principalmente devido ao canal estabelecido da área de TI diretamente com o 
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cliente, através do analista de negócio, com o objetivo de entregar soluções que 

agreguem valor, atendam às necessidades e promovam a inovação. 

 Com base na análise sobre SLAs, os gerentes de TI consideram que esse 

uso não é efetivo nos processos de TI, pois não há SLAs devidamente acordados junto 

aos clientes com sistema de medição estabelecido. Os coordenadores, supervisores e 

analistas de TI ressaltaram que atualmente são utilizados alguns modelos de SLA padrão 

que foram gerados apenas na visão da área de TI, os mesmos necessitam ser revisados 

e acordados junto aos negócios para ajudar a promover a melhoria contínua dos 

processos de TI.                

 Segundo os entrevistados, a área de TI tem utilizado indicadores de 

desempenho para mensurar a performance dos processos de TI e gerar impactos 

positivos na área de TI. Já a adoção de metas tem melhorado os resultados de TI, 

motivando as equipes a alcançar o rumo estipulado e aumentar as suas produtividades.  

 Podem ser percebidos também forte consciência dos gerentes acerca das 

necessidades de melhorar as práticas de gestão de serviços focado no retorno ao negócio 

e de estabelecer métricas consistentes que sejam utilizadas para criticar ciclo de vida do 

serviço. Em relação aos processos de TI, os gestores consideraram que houve evolução 

significativa ao longo do último ano e que os resultados das equipes vêm melhorando.                   

Ao confrontar as diversas percepções das diferentes camadas de 

colaboradores internos da TI, demonstra-se que enxergam o impacto positivo da adoção 

dos mecanismos de governança de TI relacionados a processos sobre a prestação de 

serviços de TI. Porém, foi ressaltado pelos mesmos que há muitas ações de melhorias a 

serem realizadas para favorecer o alcance de um nível de maturidade elevado e manter 

os clientes constantemente satisfeitos por meio da entrega de soluções efetivas.  

 

4.2 ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO  

O primeiro objetivo específico consiste em verificar a evolução de processos 

de TI antes e após a implantação de mecanismos de governança de TI através da análise 

de indicadores de desempenho. Com base em melhores práticas, foram implantados 

indicadores no grupo empresarial estudado que são bastante utilizados por diversas 

empresas e reconhecidos por favorecerem a análise do desempenho da prestação de 

serviços da TI. Os processos que tiveram indicadores analisados foram os de “gestão de 

incidentes”, “gestão de problemas” e “gestão de demandas”. No Gráfico 1, destacam-se 

os indicadores referentes ao processo de “gestão de incidentes” de chamados abertos, 

encerrados e pendentes.                 
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Gráfico 1 – Indicadores de chamados abertos, encerrados e pendentes 

 
 Fonte: Documentos analisados da empresa.     
 

O período analisado foi de 18 meses dentre os anos de 2013, 2014 e 2015. 

No início, os chamados encerrados eram na faixa de 2.000, pois não havia o processo de 

“gestão de incidentes” definido, tampouco ações de melhoria para o mesmo. No décimo 

oitavo mês, a quantidade de chamados estava em 1.211, apresentando redução média de 

40%. Durante o período verificado, houve picos de chamados, como exemplos do oitavo 

mês (1.811 chamados encerrados) e do décimo primeiro mês (1.932 chamados 

encerrados). As variações que geraram os picos de chamados ocorreram devido às ações 

realizadas pelo gestor de incidentes para encerrar chamados que estavam pendentes 

para encerramento pelos clientes.  

Já a quantidade de chamados abertos vai desde 1.892 no primeiro mês a 

1.141 no décimo oitavo mês. O menor quantitativo de chamados abertos foi no nono mês, 

quando foram 1.104. Com base nos chamados pendentes, vale ressaltar que os 360 

chamados no primeiro mês são acumulados de meses anteriores. O mesmo foi reduzido 

até o menor valor registrado de 124 no décimo oitavo mês. Pôde ser percebida a redução 

do número de chamados pendentes desde o momento em que não havia processo de 

“gestão de incidentes” definido até o momento atual, no qual há um processo adotado e 

seguido.  

Segundo Pun e White (2005), outro indicador com extrema relevância no 

processo de “gestão de incidentes” é o de aging dos chamados, pois indica o nível de 

qualidade da prestação de serviços de TI ao mensurar há quanto tempo um chamado 

está sendo atendido. O Gráfico 2 ilustra o aging de chamados pendentes.  
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Gráfico 2 – Indicador de aging dos chamados pendentes antes da implantação de  
mecanismos de governança de TI 

 
Fonte: Documentos analisados da empresa. 

                    

Em 2014, podem ser identificados 25 chamados com mais de 151 dias em 

atendimento e 10 chamados acima de 211 dias, ou seja, uma média de sete meses. Os três 

chamados com mais de 331 dias e os quatro que estavam acima de um ano foram os que 

apresentaram maior aging dentre os resultados. No Gráfico 3, está ilustrado o aging referente 

aos chamados após a adoção de mecanismos de governança de TI no ano de 2015. 

 

Gráfico 3 – Indicador de aging dos chamados pendentes após a implantação de  
mecanismos de governança de TI 

 
Fonte: Documentos analisados da empresa. 

 

Em 2015, o aging de chamados sofreu um relevante avanço positivo, pois 

somente um chamado estava acima de um ano, e a grande maioria dos chamados está 

entre um mês de atendimento. A volumetria de chamados que são atendidos dentre 30 

dias está em 111, já entre 31 e 60 dias estão 14 chamados.  
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A pesquisa de satisfação é realizada para que as empresas indiquem se 

aprovaram o atendimento dos incidentes encerrados. Os níveis de satisfação são 

divididos em “Ótimo”, “Bom”, “Regular”, e “Ruim”, além de um campo em aberto para 

informações adicionais. Dessa forma, a área de TI executa ações internas para melhor 

atender seus clientes. O Gráfico 4 ilustra o indicador de pesquisa de satisfação no início 

do ano de 2014 antes da adoção de mecanismos de governança de TI relacionados a 

processos. 

 

Gráfico 4 – Indicador de pesquisa de satisfação antes da implantação de  
mecanismos de governança de TI 

 
 

Fonte: Documentos analisados da empresa.  

 

Os resultados da pesquisa de satisfação antes da adoção de mecanismos 

de governança de TI demonstram que os clientes eram satisfeitos, pois 29% dos clientes 

consideravam o serviço prestado por TI como “Ótimo”, 34% consideravam como “Bom”, 

21% como “Regular” e 16% como “Ruim”. Apesar da maioria considerar a satisfação 

dentre os indicadores como “Ótimo” e “Bom”, o percentual de insatisfeitos era considerado 

elevado e necessitava de ações para ser melhorado. O Gráfico 5 demonstra o resultado 

da pesquisa de satisfação após a implantação dos mecanismos de governança de TI. 
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Gráfico 5 – Indicador de pesquisa de satisfação após a implantação de  
mecanismos de governança de TI 

 
Fonte: Documentos analisados da empresa. 

 

Após a adoção de mecanismos de governança de TI relacionados a 

processos, os resultados melhoraram e, no início do ano de 2015, os clientes se 

demonstraram bem mais satisfeitos. O percentual de clientes que consideraram o 

atendimento de incidentes como “Ótimo” foram 41%, e 50% como “Bom”. Além disso, os 

índices “Regular” e “Ruim” foram 7% e 2% respectivamente. 

Já com base no processo de “gestão de problemas”, o indicador analisado 

foi o de problemas encerrados que demonstrou oscilações durante o mesmo período de 

18 meses verificado dos demais processos. O Gráfico 6 ilustra a quantidade de problemas 

encerrados mensalmente.  

 
Gráfico 6 – Indicador de problemas encerrados 

 
 Fonte: Documentos analisados da empresa. 
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  Inicialmente, foram 14 problemas encerrados durante o primeiro mês do 

período analisado. Nos demais 17 meses, a média foi de quatro problemas encerrados 

por mês, e nos meses “4”, “13” e “16” os indicadores variaram dentre sete e oito. Já os 

indicadores relacionados ao processo de “Gestão de demandas” incluem os que são 

referentes às demandas de melhorias concluídas, e aos projetos entregues. O Gráfico 7 

demonstra os indicadores de melhorias concluídas no período de 18 meses dentre os 

anos de 2013, 2014 e 2015. 

 
Gráfico 7 – Indicador de melhorias concluídas 

 
Fonte: Documentos analisados da empresa. 

                   

Antes da adoção de mecanismos de governança de TI relacionados a 

processos, a quantidade de melhorias concluídas nos primeiros quatro meses analisados 

era em média de 12. Já a partir do quinto mês até o décimo mês, a média passou a ser de 

45 demandas de melhorias. No décimo primeiro mês, os critérios para registrar e 

classificar uma demanda como melhoria mudaram, e as equipes de TI passaram a 

classificar várias demandas que se caracterizavam como esse tipo de demanda. A partir 

de então, os indicadores apresentaram crescimento considerável na quantidade de 

melhorias concluídas, desde 70 melhorias entregues no décimo primeiro mês até 110 

demandas no décimo oitavo mês. No período analisado, houve grande variação entre os 

indicadores das melhorias concluídas, e pôde ser traçada uma linha de tendência 

demonstrando que a evolução foi praticamente constante.  

O outro indicador referente ao processo de “gestão de demandas” é o de 

projetos concluídos pela área de TI. O Gráfico 8 ilustra o quantitativo referente aos 

projetos concluídos mensalmente dentre o mesmo período de 18 meses utilizado para os 

demais indicadores. 
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Gráfico 8 – Indicador de projetos concluídos 

 
Fonte: Documentos analisados da empresa. 

    
Com relação aos indicadores de projetos concluídos, no primeiro mês de 

análise foram nove, e houve um valor máximo de 10 projetos entregues no décimo mês. A 

média entre os demais meses do período analisado foram de cinco projetos concluídos 

por mês, porém nos meses “8” e “14” foram entregues somente três, e no mês ”11” 

apenas um. Os indicadores colhidos demonstraram que a área de TI evoluiu após a 

adoção dos mecanismos de governança de TI relacionados a processos.  

Para finalizar os resultados obtidos, a seguir são comparados o que foi 

perceptível aos colaboradores internos de TI com os indicadores de desempenho.  

 
4.3 COMPARAÇÃO ENTRE AS ENTREVISTAS E A ANÁLISE DE INDICADORES DE 

DESEMPENHO 

O segundo objetivo específico foi de comparar a percepção dos 

entrevistados com a análise sobre os indicadores de desempenho. O Quadro 3 ilustra o 

resumo dos resultados da comparação entre as entrevistas e a análise de indicadores de 

desempenho.   

 
Quadro 3 – Comparação entre as entrevistas e a análise de indicadores de desempenho 

Processos Análise de indicadores Percepções em entrevistas 

Gestão de 
incidentes 

Os indicadores demonstraram evolução 
significativa conforme a redução do 
número de chamados abertos e 
pendentes, maior quantidade de 
chamados encerrados, e menor aging de 
atendimento dos chamados. 

Os chamados foram reduzidos, porém à ausência 
de uma ferramenta que atenda a todos os 
requisitos da organização torna o processo limitado 
por falta de um catálogo de serviços bem 
estruturado, gestão do conhecimento, 
centralização de chamados abertos para área de 
TI, dentre outros aspectos. 

Gestão de 
incidentes 

Os resultados da pesquisa de satisfação 
das partes interessadas indicaram que 
houve aumento da satisfação ao longo 
do tempo. 

Os clientes da TI são considerados satisfeitos mas 
é necessário promover uma melhoria contínua que 
ajude a área de TI a superar as expectativas dos 
negócios com sua entrega de valor. Além da 
adoção de uma ferramenta que favoreça o 
desempenho dos serviços prestados por TI. 
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Gestão de 
problemas 

Os indicadores expressaram que o 
número de problemas encerrados foi 
reduzido.  

O impacto na redução de problemas apresentou 
limitações devido à ausência de uma ferramenta 
que favorecesse aspectos como controle e base de 
conhecimento.  

Gestão de 
demandas 

de 
melhorias 

Os indicadores de melhorias 
demonstraram evolução ao registrar 
aumento considerável no quantitativo de 
demandas concluídas por mês.  

As demandas de melhorias demonstraram impacto 
positivo na entrega de valor da área de TI para os 
negócios ao longo do tempo, pois as demandas 
têm sido entregues com base nos requisitos 
solicitados e atendendo aos objetivos da 
organização.  

Gestão de 
demandas 
de projetos 

Os indicadores de projetos concluídos 
apresentaram uma média de cinco por 
mês, não demonstrando crescimento na 
quantidade de projetos entregues ao 
longo do tempo. 

O avanço da maturidade em gestão de projetos foi 
fundamental na busca de entregar os benefícios 
propostos nos planos de projetos e atender as 
expectativas dos clientes, visando cumprir com o 
prazo, custo e escopo previsto.  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A comparação dos dados obtidos mostrou que os serviços de TI têm 

melhorado significativamente após a adoção de mecanismos de governança de TI 

relacionados a processos como exemplo da “gestão de incidentes”, “gestão de 

problemas”, e “gestão de demandas”. O uso de indicadores favoreceu a mensuração do 

desempenho dos processos, e a adoção de metas motivou as equipes a alcançar os 

objetivos estabelecidos.   

 

5. CONCLUSÕES 

 

Os dados obtidos com as entrevistas mostram que a adoção dos mecanismos 

de governança de TI relacionados a processos favoreceram a um melhor desempenho da 

área de TI ao longo do período analisado. Os processos demonstraram forte evolução após 

a adoção dos mecanismos, embora tenham sido mencionadas algumas necessidades 

como melhorar as práticas de gestão de serviços para estabelecer foco no retorno ao 

negócio e definir métricas consistentes para criticar o ciclo de vida do serviço. 

Puderam ser percebidas algumas oportunidades, tais como a geração de um 

catálogo de serviços, a definição de SLAs junto aos negócios, a base de conhecimento de 

incidentes e problemas, a avaliação e divulgação do nível de maturidade dos processos, a 

medição de retornos das demandas captadas, a revisão de indicadores e o aculturamento 

de processos. Além disso, os participantes mencionaram a ocorrência de investimentos 

inadequados em TI que não agregaram o valor esperado pelo negócio, assim como, 

demandas relevantes que não foram devidamente priorizadas. 

Esta pesquisa teve como intenção contribuir para um melhor 

aprofundamento dos impactos de mecanismos de governança de TI relacionados a 
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processos na prestação de serviços da TI em um grupo empresarial do Ceará. Os 

possíveis estudos futuros sobre a temática podem incluir organizações de outras regiões 

do país e do exterior, e também empresas que não são de grupos empresariais, além de 

avaliar a percepção de partes interessadas da TI. 

Embora tenha sido realizado um estudo de caso representativo no grupo 

empresarial, o mesmo não pode ser generalizado, pois existem limitações quanto à 

abrangência do estudo e à quantidade de entrevistados, o que pode vir a influenciar 

quando esse tipo de estudo for adotado para outros tipos de empresas. A partir dos 

resultados dessa pesquisa, podem ser realizados estudos que verifiquem a aderência dos 

integrantes da TI no uso de melhores práticas relacionadas a governança de TI. 

Através do resultado final da pesquisa, foi possível concluir que, na 

percepção de colaboradores internos da TI, os mecanismos de governança de TI 

relacionados a processos impactam positivamente na prestação de serviços da TI, 

principalmente com a adoção de processos chave e o uso de indicadores de 

desempenho. Este esforço contribui para facilitar com que outras empresas possam se 

certificar de quais mecanismos irão adotar, e já possam ter a percepção dos impactos que 

podem vir a ocorrer. 
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