
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Implementação de uma base de conhecimento ITIL

José Miguel Sereno da Rocha Machado Espregueira

Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Orientador

 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

 

 

 

 

 

FEUP 
 

 

 

Implementação de uma base de conhecimento ITIL

na Cofanor 
 

 

 

José Miguel Sereno da Rocha Machado Espregueira

 

 

 

Relatório de Projecto 

Mestrado Integrado em Engenharia Informática 

 

Orientador: Prof. Américo Lopes Azevedo 

 

 

 

Julho de 2008 

 

 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Implementação de uma base de conhecimento ITIL  

José Miguel Sereno da Rocha Machado Espregueira 

 



ii 

  



iii 

 
 
 
 

Implementação de uma base de conhecimento ITIL 
 
 

José Miguel Sereno da Rocha Machado Espregueira 
 
 
 

Relatório de Projecto 
Mestrado Integrado em Engenharia Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovado em provas públicas pelo júri: 
 
Presidente: Ademar Manuel Teixeira de Aguiar (Professor) 
  
  _____________________________________________ 
 

Arguente: Miguel Mira da Silva (Professor) 

Vogal: Américo Lopes Azevedo (Professor) 
 
 
31 de Julho de 2008 
  



iv 

  



v 

Resumo 

 

Este trabalho destina-se à realização de um projecto com o intuito de conseguir completar o 
Mestrado Integrado de Informática e Computação. 

O desenvolvimento deste projecto realizou-se na Cofanor. A Cofanor – Cooperativa 
Farmacêutica do Norte, CRL é uma empresa de distribuição de produtos farmacêuticos. 
Sendo uma cooperativa, a direcção eleita é uma representação dos seus associados. Neste 
momento contabiliza 700 associados e a sua facturação anual ascende aos 200 milhões de 
euros. Devido à crescente necessidade de implementar novos serviços e exponenciar os 
actuais levou, que as infra-estruturas da Cofanor também crescessem. Verificou-se assim, a 
necessidade de organizar a informação e melhorar a qualidade do serviço prestado 
internamente e externamente. Esta foi uma primeira abordagem à norma ITIL na Cofanor. 

A implementação desta primeira fase do ITIL foi um sucesso verificando-se já através dos 
indicadores de performance esse sucesso. 

Este documento explica o que é o ITIL e como foi implementada esta primeira fase na 
Cofanor. 

No final do documento encontram-se as conclusões deste projecto e perspectivas futuras. 
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1 Introdução 

 

1.1 Contexto/Enquadramento 

 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é uma biblioteca de boas práticas (do 
inglês best practices) desenvolvida no final dos anos 80 pela CCTA (Central Computer and 
Telecommunications Agency) e actualmente sob custódia da OGC (Office for Government 
Commerce) da Inglaterra. O ITIL é uma metodologia que busca promover a gestão, com foco 
no cliente e na qualidade dos serviços de tecnologia da informação (TI). O ITIL proporciona 
estruturas de processos para a gestão de uma organização de TI apresentando um conjunto 
exaustivo de processos e procedimentos organizados em disciplinas com os quais uma 
organização pode fazer sua gestão táctica e operacional em vista de alcançar o alinhamento 
estratégico com os negócios. 

O ITIL traz algumas mudanças de paradigma, tais como o alinhamento das tecnologias com 
os objectivos do negócio (passar a focar o valor e não o custo). Faz-nos pensar em toda a 
cadeia que envolve a prestação de serviços (end-to-end service) e não uma visão fragmentada; 
e internamente transfere o olhar para processos e pessoas e não apenas na tecnologia. 

 

1.2 O Projecto  

 

Esta será uma primeira abordagem à norma ITIL na Cofanor. Existe a certeza de que alguns 
dos princípios já são aplicados empiricamente e este projecto irá verificar este pressuposto, 
formalizar os procedimentos e criar uma Base de Dados e Documentação que agreguem e 
formalizem os procedimentos segundo a norma ITIL para a área de Service Support. Ao 
analisar as áreas de acção do ITIL, escolhemos o Service Support como o âmbito deste 
projecto, por ser a área que poderá aportar maior retorno. 

Os sistemas de informação da Cofanor são um processo de suporte à actividade principal da 
empresa (distribuição de medicamentos), é um fornecedor interno para os outros 
departamentos da empresa e também casualmente interage com o cliente final. Como 
fornecedor interno tem uma influência considerada na qualidade de serviço e diferenciação 
produtos disponibilizados pela empresa. Sendo assim o projecto ITIL pretende aumentar a 
qualidade dos serviços prestados. 

  

1.3 Motivação e Objectivos 

 

A motivação para este trabalho deve-se à utilização de métodos inovadores de trabalho. 
Métodos que revelam comprovada satisfação após a sua implementação e que assentam na 
norma ITIL. Surgindo então, o desafio para o aprofundamento nesta área. 
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No papel de Responsável de Infra-estrutura da Cofanor, confrontei-me com a necessidade de 
organizar o departamento IT ao nível das infra-estruturas melhorando a qualidade de serviço, 
a organização, e por outro lado uma melhor gestão de tempo e dos recursos existentes. 

Assim, este projecto ajudou-me à concretização dos meus objectivos: Estudo da norma ITIL 
na realidade da Cofanor, com o objectivo de reduzir o tempo de resposta na área do Service 
Suport, aumentar Documentação e Organização interna do departamento e pretende-se a 
adaptação dos sistemas existentes na empresa para implementação de um subconjunto da 
norma ITIL – Service Support, este subconjunto será o Service Desk, Incident Management, 
Problem Management e Configuration Management. Quanto ao Change Management e 
Release Management prevê-se só uma planificação como deverão ser implementados. 

 

Ao alcançar estes objectivos estaremos indirectamente a influenciar a qualidade dos serviços e 
produtos prestados. 

 

1.4 Metodologia 

 

Para desenvolver este projecto foi escolhido o ITIL como base para atingir os objectivos que 
foram propostos. Previamente foi feito um estudo de mercado para analisar os standards 
existentes e qual adoptar para o nosso propósito. Assim foi escolhido o ITIL após leitura de 
várias notícias, onde relatam a utilização daquele. Em Portugal já começa a ter também 
grande aceitação pelas nossas empresas e alguns bancos já o implementaram nas suas infra-
estruturas. O facto de grandes empresas, de renome internacional como HP, IBM, ORACLE, 
CA, APC terem adoptado o ITIL foi decisivo para a sua escolha (demonstra maturidade e 
confiança). 

O desenvolvimento deste trabalho baseia-se no ITIL versão 2 devido a uma formação prévia 
disponibilizada pela empresa para aprendizagem das normas e conceitos do ITIL. Está 
prevista uma actualização para a versão 3 após demonstração dos indicadores resultantes 
deste processo. 

Primeiro foi efectuado um estudo da norma e apresentada aqui ao leitor para se enquadrar no 
estudo efectuado. Este foi feito com base em bibliografia apresentada no final do documento. 

Após descrever os processos inerentes ao ITIL foi analisado o estado actual das infra-
estruturas da Cofanor a partir dessa análise foi mais fácil detectar as necessidades do estado 
actual da infra-estrutura e assim planificar os procedimentos a efectuar para a implementação 
do ITIL. Esta foi debatida com o orientador da instituição e alguns pontos foram esclarecidos 
durante a formação ITIL (previa ao projecto aqui desenvolvido). 

Por fim, depois de serem implementadas as soluções planificadas, foram extraídos os 
indicadores de performance que levaram às conclusões apresentadas no final do relatório. 
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1.5 Estrutura do Relatório 

 

Ao longo deste relatório encontram-se seis capítulos através dos quais se apresenta o 
desenvolvimento do projecto. 

No primeiro capitulo – introdução – pretende-se localizar o leitor na realidade da Cofanor e 
do projecto. 

Através do segundo capítulo tenta-se dar uma visão geral da norma ITIL 

O aprofundamento da área Service Support onde incide este Projecto, encontra-se no terceiro 
capítulo. 

No quarto capítulo descreve-se a aplicação do Service Support na Cofanor. 

Faço referência às tecnologias usadas no quinto capítulo. 

Por fim, no sexto capítulo são descritas as conclusões e perspectivas futuras. 
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2 ITIL – IT Infrastructure Library 

 

Neste capitulo foram extraídas informações da literatura bibliográfica de forma a dar ao leitor 
uma visão do ITIL. 

O ITIL surgiu após o reconhecimento das organizações da sua dependência do IT para a 
satisfação dos seus objectivos. Este crescimento resulta da crescente necessidade dos serviços 
IT na área da qualidade que ajudam a atingir tantos os objectivos como as expectativas dos 
clientes. Cada vez mais estamos a virar a atenção para a gestão dos serviços IT do que 
antigamente onde a atenção era somente voltada para o desenvolvimento IT. Uma aplicação 
só contribui para a realização de objectivos se o sistema está disponível para os utilizadores e 
em caso de falha ou modificações necessárias, é suportado pela manutenção ou operações. 

Analises referem que no ciclo de vida de uma produto IT as operações (suporte) são 
abrangidas por 70% a 80% do tempo total sendo que o restante refere-se ao desenvolvimento 
do produto. Aqui é fundamental para o sucesso das IT ter uma boa gestão de Serviços 
(Service Management). Isto aplica-se a qualquer organização sendo ela grande, pequena, 
publica ou privada, centralizada ou descentralizada dos serviços IT, com serviços internos ou 
externos, em todos estes casos o serviço prestado tem de ser consistente, com qualidade, 
seguro e por fim com um custo aceitável. 

A gestão de serviços numa organização está direccionada tanto a nível do aprovisionamento 
como o suporte dos seus serviços IT. Aqui entra o ITIL, o qual foi criado como um conjunto 
de boas praticas de operação sistemática e coerente. Este sistema foi criado com base no 
sistema da qualidade e desenvolve processos efectivos e eficientes. 

O ITIL oferece uma base de trabalho para todas as actividades de um departamento IT, 
integra-se como parte de um serviço de aprovisionamento com base na infra-estrutura do 
departamento IT. Essa base de trabalho está dividida em processos possibilitando assim, uma 
base eficiente e madura. Cada um desses processos abrange várias tarefas do departamento, 
tais como, desenvolvimento de serviços, gestão de infra-estruturas e assistência e 
fornecimento de serviços. Com esta aproximação é possível integrar as boas práticas do ITIL 
independentemente da actual estrutura da organização. 

Muitas destas boas práticas estão claramente identificadas e são hoje em dia já utilizadas por 
muitas organizações sem saberem, mas o ITIL apresenta essas boas práticas de forma 
coerente. As documentações do ITIL descrevem como esses processos, que muitas empresas 
já utilizam, podem ser optimizados e como a coordenação entre eles pode melhorar. As 
documentações também explicam como esses processos podem ser formalizados. 

O ITIL descreve o que deve ser incluído na Gestão de Serviço para fornecer serviços da 
qualidade desejada, porém a definição das tarefas e responsabilidades dependem do tipo de 
estrutura que a organização tem. 

 

OGC (CCTA) 

ITIL foi originalmente um produto da CCTA (Central Computer Telecomunications Agency 
of UK). A 1 de Abril de 2001 CCTA uniu-se com o OGC (Office of Government Commerce) 
que passou a ser o actual dono do ITIL. O objectivo do OGC é usar o ITIL para melhorar a 
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estrutura dos seus clientes do sector público, tirando o máximo partido das ferramentas do IT 
e melhorar os serviços prestados.  

A OGC ITIL é uma compilação de várias ‘Codes of Pratice’ de modo a providenciar serviços 
IT mais eficientes e permanentes. 

 

ITSMF 

The Information Technology Service Management Forum (itSMF), é o unico grupo 
internacional reconhecido e independente sobre IT Service Management. Não existe nenhum 
dono do fórum. Ele é gerido pelos seus utilizadores e é o maior contribuidor em tudo o mundo 
para a ‘Industry Best Practice and Standards’. 

A itSMF  promove a troca de conhecimentos e experiencias o que proporciona melhorias nas 
organizações. Organiza seminários, conferencias sobre IT service Management . Contribui 
ainda para o desenvolvimento do ITIL. 

 

EXIN e ISEB (Exameninstituut voor Informatica e Information Systems Examination 

Board) 

Estas duas entidades, sem fins lucrativos, juntaram esforços para desenvolver uma 
certificação profissional para o ITIL. Isto foi possível porque houve uma cooperação com o 
OGC e itSMF. Já são mais de 50000 os profissionais com certificado ITIL. 

Hoje em dia, o ITIL é mais do que um conjunto de documentos e livros úteis para o IT 
Service Management. A Framework, de boas práticas em IT Service Management, é uma 
indústria completa de organizações, ferramentas, estudos, consultoria e publicações. Várias 
organizações estão a cooperar em conjunto de forma a promover o ITIL como o standard em 
IT Service Management . 

 



 

Todos os documentos sobre estes processos encontram
existe documentação dos mesmo a

 

Missão em 1989: 

“To facilitate improvements in efficiency and effectiveness in the provisiono f IT 
service and the Management 

 

Missão em 2000: 

“To provide a comprehensive, consistent and coherent set of best practices for IT 
Service Management processes, promoting a quality approach to achieve business 
effectiveness and efficiency 

 

2.1 Porquê o ITIL? 

 

Principais sinais para implementar o ITIL numa organização:
com o IT aumentam consideravelmente, cada vez mais tempo gasto com problemas 
técnicos, inexistência de indicadores para 

 

Figura 1 – A estrutura de publicações da ITIL 

Análise e Implementação dos serviços de suporte ao Sistema de 

Todos os documentos sobre estes processos encontram-se publicados em livros e 
existe documentação dos mesmo a partir do itSMF. 

“To facilitate improvements in efficiency and effectiveness in the provisiono f IT 
Management of IT infrastrutures”. 

“To provide a comprehensive, consistent and coherent set of best practices for IT 
Service Management processes, promoting a quality approach to achieve business 
effectiveness and efficiency in the use of infotmation systems.” 

Principais sinais para implementar o ITIL numa organização: os custos e orçamentos 
aumentam consideravelmente, cada vez mais tempo gasto com problemas 

indicadores para medir o serviço prestado, etc.

A estrutura de publicações da ITIL [itS03] 
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se publicados em livros e 

“To facilitate improvements in efficiency and effectiveness in the provisiono f IT 

“To provide a comprehensive, consistent and coherent set of best practices for IT 
Service Management processes, promoting a quality approach to achieve business 

os custos e orçamentos 
aumentam consideravelmente, cada vez mais tempo gasto com problemas 

medir o serviço prestado, etc. 
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Vantagens do ITIL para o consumidor/utilizador: 

• Torna o IT mais focado no consumidor e controlo dos níveis mínimos na 
qualidade do serviço/relacionamento; 

• Documentação dos serviços melhorada, descrita na linguagem do utilizador e 
com melhorias no detalhe dessa informação; 

• Melhor gestão da qualidade e custos dos serviços; 
• Comunicação melhorada com o departamento IT. 

 

Vantagens do ITIL para o departamento IT: 

• IT desenvolve uma estrutura mais clara, eficiente e mais focada nos objectivos 
cooperativos; 

• Maior controlo na gestão. Mudanças tornam-se mais fáceis de gerir;  
• A implementação encoraja uma mudança de cultura virada para o serviço e 

suporta a introdução do sistema da qualidade baseado nas ISO-9000; 
• Providencia uma melhor comunicação interna, com fornecedores e estandardiza 

a identificação de processos; 
• Redução a longo tempo dos custos; 
• Indicadores de performance; 
• Melhoria na qualidade do serviço; 
• Trabalhadores mais motivados. 

 

Potenciais problemas do ITIL: 

• A implementação pode demorar tempo, esforço e necessita de uma mudança de 
cultura na organização. Uma ambição exagerada dos objectivos iniciais pode 
levar a uma frustração por esses objectivos nunca chegarem a ser atingidos; 

• Procedimentos burocráticos, podem ser um obstáculo; 
• Sem um conhecimento dos processos a implementar, dos indicadores de 

performance e dos processos controlados podem não se notar melhorias com a 
implementação. 

• A melhoria no aprovisionamento e redução de custos não ser suficientemente 
visível; 

• Para uma implementação com sucesso, todos os departamentos têm de 
comprometer-se a todos os níveis. Deixar o desenvolvimento do processo a um 
determinado departamento pode isolar esse departamento na organização e 
subconsequentemente o novo caminho desse departamento não ser aceite pelos 
demais; 

• Insuficiente investimento nas ferramentas de suporte pode impedir uma 
melhoria no serviço. Recursos adicionais podem ser precisos caso já haja uma 
sobrecarga nas actividades do It Service Management; 

 

A maior parte das boas práticas sugeridas têm como alvo a ajuda na resolução desses 
problemas caso apareçam. 
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2.2 Implementar a Gestão de Serviços (IT Service Management) 

 

Todas as organizações delineiam as suas visões, missões, objectivos e políticas. Isto 
significa que grupos de actividades têm de ser feitos para chegar as metas 
estabelecidas. A esses grupos de actividades chamam-se processos. Se numa 
organização a estrutura dos processos é detalhada então descreverá: O que é necessário 
fazer? Qual o resultado esperado? Como saber se o processo teve o resultado 
esperado? Como o resultado de um processo pode influenciar outros processos? 

 

É de referir, que as organizações não devem ser demasiado ambiciosas quando 
implementam a Gestão de Serviços. Como foi referido a maioria das organizações já 
deve ter elementos estabelecidos e assim, a implementação da Gestão de Serviços é, na 
realidade uma melhoria dos processos. 

 



 

Figura 3 - Modelo de melhoria de processos.

Figura 2 - Modelo de Processos genérico ITIL

Análise e Implementação dos serviços de suporte ao Sistema de 

 

Modelo de melhoria de processos. [itS03] 

Modelo de Processos genérico ITIL [Rum07] 

Análise e Implementação dos serviços de suporte ao Sistema de Informação 

 

9 



2.3 Service Support & Service Delivery

 

Estas são as duas grandes areas do ITIL. 
Support, logo a área do Service Delivery não será aprofundada neste relatório. A 
figura que se segue mostra como se relacionam as duas áreas e que serviços cada uma 
delas inclui. 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Esquema das duas grandes áreas do I

Análise e Implementação dos serviços de suporte ao Sistema de 

Service Support & Service Delivery 

Estas são as duas grandes areas do ITIL. Este projecto só incide na área do Serv
a área do Service Delivery não será aprofundada neste relatório. A 

figura que se segue mostra como se relacionam as duas áreas e que serviços cada uma 

 

Esquema das duas grandes áreas do ITIL. [Rum07] 
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ste projecto só incide na área do Service 
a área do Service Delivery não será aprofundada neste relatório. A 

figura que se segue mostra como se relacionam as duas áreas e que serviços cada uma 
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3 Service Support 

 

Uma das áreas fundamentais do ITIL é o Service Support. É nesta área que se centra o 
projecto na Cofanor. 

O Service Support é constituído por seis serviços: 

• Service Desk 
• Incident Management 
• Problem Management 
• Configuration Management 
• Change Management 
• Release Management 

 

Service Desk 

É o ponto inicial de contacto entre os utilizadores e o departamento IT. O Service Desk é mais 
do que um Help Desk. O Help Desk segundo versões antigas do ITIL só recebia, resolvia e 
monitorizava problemas, mas nas novas versões foi modificado para Service Desk onde para 
além de Help Desk tem um papel incrementado onde pode por exemplo receber “Requests 
For Change”. 

 

Incident Management 

A distinção entre “incident” e “problem” por vezes pode ser confusa. O incident Management 
visa resolver o incidente e restaurar rapidamente os serviços. Estes incidentes são 
documentados. A qualidade dessas documentações influenciam a eficácia de outros processos. 

 

Problem Management 

Se existe um problema na infra-estrutura o Problem Management tenta identificar a causa 
desse problema. Um problema surge quando existem incidentes. Quando a causa é 
identificada é tomada uma decisão e se for necessário, fazer alguma modificação na infra-
estrutura para prevenir novos incidentes, então é pedido um RFC para fazer essa alteração. 

 

Configuration Management 

Aqui, estão guardadas todas as informações sobre a infra-estrutura por exemplo inventário, 
documentação e configurações de objectos (Configuration Items CI). Serve de informação a 
todos os outros serviços. 

 

Change Management 

Controla as implementações de mudanças na infra-estrutura. Tem como objectivo determinar 
quais as mudanças necessárias e como elas podem ser implementadas com o menor impacto 



possível. Ao mesmo tempo assegura uma 
são implementadas através de um percurso pré
teste, aceitação, implementação e classificação.

 

Release Management 

É um conjunto de configurações de objectos que são testados e introduzidos num ambiente de 
produção. Assegura também que só versões testadas e autorizadas são introduzidas no 
sistema. 

 

Irei descrever com mais pormenor 
Cofanor.  

 

3.1 Service Desk 

 

Main Goal: 

“To provide a Single Point of Contact (SPOC) for Customers.

To facilidate the restoration of normal operational service with minimal business impact on 
the Customer within agreed service levels and business priorities.”

 

Figura 5 - Onde se situação o 

Análise e Implementação dos serviços de suporte ao Sistema de 

possível. Ao mesmo tempo assegura uma rastreabilidade das modificações. As modificações 
través de um percurso pré-definido: definição, planificação, construção, 

teste, aceitação, implementação e classificação. 

É um conjunto de configurações de objectos que são testados e introduzidos num ambiente de 
ém que só versões testadas e autorizadas são introduzidas no 

com mais pormenor cada um dos serviços e como foram implementados na 

“To provide a Single Point of Contact (SPOC) for Customers. 

acilidate the restoration of normal operational service with minimal business impact on 
the Customer within agreed service levels and business priorities.” 

Onde se situação o Service Desk no Service Support [Rum07
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das modificações. As modificações 
definido: definição, planificação, construção, 

É um conjunto de configurações de objectos que são testados e introduzidos num ambiente de 
ém que só versões testadas e autorizadas são introduzidas no 

e como foram implementados na 

acilidate the restoration of normal operational service with minimal business impact on 

Rum07] 
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Introdução 

O Service Desk executa um papel importante no suporte aos utilizadores. O Service Desk será 
o único ponto de contacto entre os utilizadores e o departamento IT na organização e assim o 
utilizador não tem de procurar a pessoa indicada para resolver o incidente que tem. Este 
processo, difere dos outros pois não é só mais um processo como os outros, é uma função na 
empresa ou departamento. Como é o único ponto de contacto com o IT, reduz a carga de 
trabalho das outras secções do IT. 

 

As principais razões para a implementação do Service Desk são: 

Fornecer um ponto único de contacto com os utilizadores; 

Prestar um serviço de alta qualidade, vital para o sucesso do negócio; 

Apoiar as alterações do negócio; 

Ajudar na fidelização e satisfação do utilizador; 

Ajudar na identificação das oportunidades de negócio. 

 

Responsabilidades 

Normalmente temos como responsabilidades: 

Receber e registar todas aos pedidos dos Utilizadores 

Lidar directamente com pedidos de reclamação simples 

Fornecer uma avaliação inicial de todos os Incidentes 

Manter os utilizadores informados sobre o estado dos seus incidentes 

Elaborar relatórios de gestão 

Monitorizar a infra-estrutura 

 
  



Service Desk Local 

 

Através do esquema podemos reforçar a ideia de como o Service Desk é o único ponto de 
ligação entre os utilizadores e os diferentes serviços na infra
CMDB onde guarda e procura 
uma consideração chave deste processo, a interacção com o utilizador pois representa o 
fornecedor de serviços perante o utilizador, considera essencial a satisfação do 
depende da conjunção adequada de todos os serviços, pessoas e tecnologia para poder prestar 
um serviço de qualidade. 

 

 

Existem várias opções para a implementação de um Service Desk. Podemos ter um Service 
Desk Local, um Service Desk Centrali
Local será como o próprio nome indica um Service Desk local que quer dizer
Service Desk por cada delegação que a organização detenha. Um Service Desk Centralizado 
dá suporte a diferentes dele
Virtual não existe fisicamente, a sua localização é imaterial devido ao uso das tecnologias de 
comunicação. 

 

Indicadores de performance

Aqui temos duas vertentes de 
utilizador, outra, medir o serviço prestado sobre o ponto de vista dos serviços internos.

Figura 6 - Esquema do Service Desk 
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Através do esquema podemos reforçar a ideia de como o Service Desk é o único ponto de 
ligação entre os utilizadores e os diferentes serviços na infra-estrutura. Tem uma ligação a 

e procura toda informação. Como é o único ponto de ligação é de frisar 
uma consideração chave deste processo, a interacção com o utilizador pois representa o 
fornecedor de serviços perante o utilizador, considera essencial a satisfação do 
depende da conjunção adequada de todos os serviços, pessoas e tecnologia para poder prestar 

Existem várias opções para a implementação de um Service Desk. Podemos ter um Service 
Desk Local, um Service Desk Centralizado e um Service Desk virtual. Um Service Desk 
Local será como o próprio nome indica um Service Desk local que quer dizer
Service Desk por cada delegação que a organização detenha. Um Service Desk Centralizado 
dá suporte a diferentes delegações a partir de um sítio central. Por fim um Service Desk 
Virtual não existe fisicamente, a sua localização é imaterial devido ao uso das tecnologias de 

Indicadores de performance 

Aqui temos duas vertentes de análise. Uma a qualidade do serviço do
, medir o serviço prestado sobre o ponto de vista dos serviços internos.

Esquema do Service Desk [itS03] 
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Através do esquema podemos reforçar a ideia de como o Service Desk é o único ponto de 
estrutura. Tem uma ligação a 

toda informação. Como é o único ponto de ligação é de frisar 
uma consideração chave deste processo, a interacção com o utilizador pois representa o 
fornecedor de serviços perante o utilizador, considera essencial a satisfação do utilizador e 
depende da conjunção adequada de todos os serviços, pessoas e tecnologia para poder prestar 

Existem várias opções para a implementação de um Service Desk. Podemos ter um Service 
zado e um Service Desk virtual. Um Service Desk 

Local será como o próprio nome indica um Service Desk local que quer dizer, que existirá um 
Service Desk por cada delegação que a organização detenha. Um Service Desk Centralizado 

gações a partir de um sítio central. Por fim um Service Desk 
Virtual não existe fisicamente, a sua localização é imaterial devido ao uso das tecnologias de 

rviço do ponto de vista do 
, medir o serviço prestado sobre o ponto de vista dos serviços internos. 
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Para o primeiro caso podemos medir a titulo de exemplo: A rapidez no atendimento 
telefónico, se o telefone é atendido com cortesia ou se os utilizadores são avisados a tempo de 
alterações. 

 

Para o segundo caso podemos ter: A percentagem de incidentes que foram encerrados sem 
necessidade de recorrer a outros serviços, o número total de chamadas por estação de trabalho 
ou o tempo médio de resolução. 

 

Benefícios e Problemas 

 

Como Benefícios do Service desk podemos esperar: 

 

• Melhoria do serviço, perspecção e satisfação do utilizador 
• Melhor qualidade e uma resposta mais rápida aos pedidos do utilizador 
• Melhor gestão e controlo da infra-estrutura 
• Melhor comunicação e trabalho de equipa 
• Utilização mais eficiente dos recursos de apoio 

 

Possiveis Problemas associados ao Service Desk: 

 

• O serviço do utilizador não ser considerado uma prioridade 
• Resistência à mudança do método de trabalho 
• Confiança excessiva na tecnologia 
• Atribuição de orçamentos e fundos insuficientes 
• Recursos e níveis de conhecimento insuficientes 

 

 

3.2 Incident Management 

 

Main Goal: 

“To restore normal service operation as quickly as possible with minimum disruption to the 
business, thus ensuring that the best possible levels of service quality and availability 
maintained”. 



 

 

 

 

Introdução 

 

O Incident Management tem uma tarefa reactiva, isto é, em caso de falha assegura que os 
utilizadores recomecem o trabalho o mais rápido possível. Por es
documentados, classificados e atribuídos ao especialista apropriado, monitorizados, resolvidos 
e fechados. Como requer um contacto directo com o utilizador o ponto crucial do 
processamento deste serviço é no Service Desk 
front desk com o back Office. O Incident Management é essencial para os outros processos 
ITIL pois fornece informações importantes dos erros ocorridos.

 

Para o ITIL, um incidente é todo o evento que não faz parte da o
serviço e que causa ou pode causar
prestado. 

Como exemplo de incidentes temos:
de agendamento de uma tarefa

Figura 7 - Onde se situação o Incident Management no Service Support
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O Incident Management tem uma tarefa reactiva, isto é, em caso de falha assegura que os 
utilizadores recomecem o trabalho o mais rápido possível. Por esta razão
documentados, classificados e atribuídos ao especialista apropriado, monitorizados, resolvidos 
e fechados. Como requer um contacto directo com o utilizador o ponto crucial do 
processamento deste serviço é no Service Desk já que o service desk é o ponto de ligação do 
front desk com o back Office. O Incident Management é essencial para os outros processos 
ITIL pois fornece informações importantes dos erros ocorridos. 

um incidente é todo o evento que não faz parte da operação normal de um 
serviço e que causa ou pode causar, uma interrupção ou redução da qualidade de um serviço 

Como exemplo de incidentes temos: Pedido de informação, Reset de uma password
de agendamento de uma tarefa, Restauro de ficheiros ou Extracção de dados de base de dados

Onde se situação o Incident Management no Service Support
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O Incident Management tem uma tarefa reactiva, isto é, em caso de falha assegura que os 
ta razão, os incidentes são 

documentados, classificados e atribuídos ao especialista apropriado, monitorizados, resolvidos 
e fechados. Como requer um contacto directo com o utilizador o ponto crucial do 

o service desk é o ponto de ligação do 
front desk com o back Office. O Incident Management é essencial para os outros processos 

peração normal de um 
uma interrupção ou redução da qualidade de um serviço 

Reset de uma password, Pedido 
Extracção de dados de base de dados 

Onde se situação o Incident Management no Service Support [Rum07] 



Quando vários incidentes são reportados ao mesmo tempo
Estas prioridades são baseadas na gravidade do erro para a organização e utilizador. O Service 
Desk atribui essa prioridade 
prioridade. Aqui, surge um problema
sempre mais prioritário que o do vizinho
dois critérios: 

 

Impacto: impacto do incidente no nível de serviço, quantidade de utilizadores ou processos 
de negócio afectados  

Urgência: tempo aceitável de atraso para o utilizador ou processo

 

Portanto o impacto e a urgência são combinados numa matriz.

 

 

Urgência 

Alto 

Médio 

Baixo 

 

Incidentes com a mesma prioridade serão tratados pela ordem de entrada ou pelo esforço 
necessário para o resolver. 

 

 

 

Como  relacionar o Incident Management com outros serviços

 

Figura 8
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Quando vários incidentes são reportados ao mesmo tempo, é necessário definir prioridades. 
Estas prioridades são baseadas na gravidade do erro para a organização e utilizador. O Service 
Desk atribui essa prioridade e através da qual são primeiramente 

, surge um problema que é o de cada utilizador achar 
sempre mais prioritário que o do vizinho. Para isso o ITIL criou uma classificação usando 

: impacto do incidente no nível de serviço, quantidade de utilizadores ou processos 

: tempo aceitável de atraso para o utilizador ou processo 

 

Portanto o impacto e a urgência são combinados numa matriz. 

Impacto 

Alto Médio 

1 2 

2 3 

3 4 

Incidentes com a mesma prioridade serão tratados pela ordem de entrada ou pelo esforço 
 

o Incident Management com outros serviços 

8 - Esquema de prioridade 
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é necessário definir prioridades. 
Estas prioridades são baseadas na gravidade do erro para a organização e utilizador. O Service 

 tratados os de maior 
 que o seu incidente é 

ara isso o ITIL criou uma classificação usando 

: impacto do incidente no nível de serviço, quantidade de utilizadores ou processos 

Baixo 

3 

4 

5 

Incidentes com a mesma prioridade serão tratados pela ordem de entrada ou pelo esforço 



 

 

Processos com ligação ao Incident Manager do Service Support

 

Service Desk 

A maior parte dos incident
mas nem sempre são detectados no Service Desk pode
automático na infra-estrutura.

 

Configuration Management

 A CMDB (Configuration Management Database) tem um papel importante no Incident 
Management pois é ele que relaciona recursos, serviços, utilizadores e níveis de serviço, por 
exemplo a CMDB fornece informação de quem 
na infra-estrutura o que possibilita o redireccionamento do incidente com maior eficiência.

 

Problem Management 

Para o Problem Management existe a necessidade dos registos de incidentes para poder 
identificar a origem dos erros para resolução
será detectar o erro. O Problem manager providencia a
importantes tais como informação de problemas conhecidos, al
rápidas. 

 

Change Management 

Figura 9 - Relação do Incident Manager no Service Support
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s com ligação ao Incident Manager do Service Support 

aior parte dos incidentes são detectados pelo Service Desk introduzindo
mas nem sempre são detectados no Service Desk podendo ser detectados por um evento 

estrutura. 

Configuration Management 

A CMDB (Configuration Management Database) tem um papel importante no Incident 
Management pois é ele que relaciona recursos, serviços, utilizadores e níveis de serviço, por 
exemplo a CMDB fornece informação de quem é responsável por determinado componente 

estrutura o que possibilita o redireccionamento do incidente com maior eficiência.

Para o Problem Management existe a necessidade dos registos de incidentes para poder 
em dos erros para resolução. Quanto mais detalhado for o registo mais fácil 

será detectar o erro. O Problem manager providencia ao Incident Management informações
como informação de problemas conhecidos, alternativas de resolução  

Relação do Incident Manager no Service Support [Rum07
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introduzindo-os no sistema 
ser detectados por um evento 

A CMDB (Configuration Management Database) tem um papel importante no Incident 
Management pois é ele que relaciona recursos, serviços, utilizadores e níveis de serviço, por 

é responsável por determinado componente 
estrutura o que possibilita o redireccionamento do incidente com maior eficiência. 

Para o Problem Management existe a necessidade dos registos de incidentes para poder 
uanto mais detalhado for o registo mais fácil 

o Incident Management informações 
ernativas de resolução  

Rum07] 



Incidentes podem ser resolvidos através de alterações, tais como, mudança de um monitor. 
Change Management providencia informações ao Incident Management como por exemplo, 
alterações programadas e os seus estados. Por outro lado
incidentes quando as alterações foram incorrectas 

 

Incident Management Process

 

Através do esquema abaixo
Incident Management, são elas:
Incidentes e apoio inicial; Investigação e Diagnóstico
do Incidente; Propriedade, controlo, rastreio e comunicação do Incidente

 

 

Então pelo seguinte esquema temos o ciclo de vid

 

 

Figura 10 - Esquema do Incident Management Process
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Incidentes podem ser resolvidos através de alterações, tais como, mudança de um monitor. 
providencia informações ao Incident Management como por exemplo, 

alterações programadas e os seus estados. Por outro lado, alterações podem provocar 
incidentes quando as alterações foram incorrectas continuando erros. 

Incident Management Process 

 

baixo representado podemos identificar as responsabilidades do 
Incident Management, são elas: Detecção e registo de Incidentes; Classificação de todos os 

Investigação e Diagnóstico, Resolução e Recuperação
Propriedade, controlo, rastreio e comunicação do Incidente

Então pelo seguinte esquema temos o ciclo de vida do Incidente. 

uema do Incident Management Process [Rum07] 

Análise e Implementação dos serviços de suporte ao Sistema de Informação 

 

19 

Incidentes podem ser resolvidos através de alterações, tais como, mudança de um monitor. 
providencia informações ao Incident Management como por exemplo, 

ções podem provocar 

representado podemos identificar as responsabilidades do 
Classificação de todos os 

ecuperação; Eliminação 
Propriedade, controlo, rastreio e comunicação do Incidente; 



 

Actividades 

 

Detecção e registo de incidente

Maior parte dos casos é o Service Desk que regista os Incidentes mas podem ser também 
registados através de um evento automático de uma aplicação ou por pessoal de outro 
departamento IT. 

Os registos, devem ser intro
ajudar a descobrir causas de erro de outros incidentes
entrar no sistema, melhora
pessoas estarem a resolver o mesmo problema ou 

 

Classificação inicial 

Primeiro, associamos o incidente a uma categoria por exemplo network ou estação de trabalho 
para facilitar a monitorização e resposta. A
como já foi explicado anteriormente
incidentes para facilitar futuras informações. Se o Service Desk não conseguir resolver o 
incidente, deve remeter a u
atribuída. 

 

 

 

Figura 11 - Ciclo de vida do Incidente
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Detecção e registo de incidente 

Maior parte dos casos é o Service Desk que regista os Incidentes mas podem ser também 
registados através de um evento automático de uma aplicação ou por pessoal de outro 

devem ser introduzidos no sistema o mais rapidamente 
ajudar a descobrir causas de erro de outros incidentes. Assim só serão analisados depois de 
entrar no sistema, melhorando o nível de serviço estipulado e preveni
pessoas estarem a resolver o mesmo problema ou vice-versa nenhuma estar a 

associamos o incidente a uma categoria por exemplo network ou estação de trabalho 
para facilitar a monitorização e resposta. Após atribuição da categoria
como já foi explicado anteriormente, de podermos em paralelo fornecer à origem o 

para facilitar futuras informações. Se o Service Desk não conseguir resolver o 
deve remeter a uma equipa de suporte que por vezes está associada à categoria 

Ciclo de vida do Incidente [itS03] 
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Maior parte dos casos é o Service Desk que regista os Incidentes mas podem ser também 
registados através de um evento automático de uma aplicação ou por pessoal de outro 

 possível pois podem 
só serão analisados depois de 

o nível de serviço estipulado e prevenindo o caso de varias 
nenhuma estar a soluciona-lo. 

associamos o incidente a uma categoria por exemplo network ou estação de trabalho 
pós atribuição da categoria, temos a prioridade 
mos em paralelo fornecer à origem o número de 

para facilitar futuras informações. Se o Service Desk não conseguir resolver o 
ma equipa de suporte que por vezes está associada à categoria 
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Investigação e diagnóstico 

Como o nome diz aqui executa-se uma investigação e diagnostico do incidente. Se não for 
possível resolver pelo Service Desk, porque por exemplo está para além dos conhecimentos 
dessa equipa, deve remeter para uma equipa com mais conhecimentos. 

 

Resolução e recuperação 

Após completar com sucesso o incidente, o agente responsável deverá documentar a situação 
e por vezes origina um RFC que será submetido ao Change Management. 

 

Fecho do Incidente 

Quando a solução satisfaz a origem do incidente, esta deve ser contactada para informar a 
resolução do problema e verificar que de facto foi resolvido. 

 

Progressão do Incidente 

Para identificar a progressão do incidente deve ser criada uma flag do estado do incidente a 
qual dará indicação da fase em que aquele se encontra. Na cofanor foram atribuídos os 
seguintes estados: Pendente, Terminado, Em Execução, Em Preparação, Sem Efeito, 
Cancelado, Aguarda Material, Errado. 

 

Escalonização do Incidente 

Esta escalonização, serve para aproveitar melhor os recursos da organização, ou seja, a 
primeira linha de suporte recebe em primeiro lugar os pedidos e tenta resolve-los. Caso não 
consiga, passará para a segunda linha de suporte que será constituída por pessoas mais 
especializadas e assim sucessivamente. Como exemplo podemos ter na primeira linha de 
suporte um técnico, na segunda um programador e a terceira linha de suporte pode ser mesmo 
um fornecedor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Factores de Sucesso do Incident Management

 
• Uma CMDB actualizada, ajuda a estimar o impacto e a urgência do incidente

• Uma Base de dados de Conhecimento actualizada com informação de erros 
conhecidos e alternativas de resolução.

• Um sistema adequado de registo de incidentes

 

Indicadores de Performance

Indicam qual a eficácia do processo
incidentes, tempo médio de resolução

 

Benefícios e Problemas 

Como Benefícios do Incidente Management

 
• Redução do impacto no negócio, graças a uma resolução atempada dos incidentes

• Identificação de melhorias vantajosas

• Melhor controlo do desempenho

• Melhor utilização dos colaboradores

• Eliminação de incidentes e pedidos de serv

• Informação mais precisa na CMDB

Figura 12 - Escalonização de Incidentes
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sso do Incident Management 

Uma CMDB actualizada, ajuda a estimar o impacto e a urgência do incidente

Uma Base de dados de Conhecimento actualizada com informação de erros 
conhecidos e alternativas de resolução. 

Um sistema adequado de registo de incidentes com rastreio e monitorização.

Indicadores de Performance 

Indicam qual a eficácia do processo. Assim como indicadores podemos ter: número total de 
incidentes, tempo médio de resolução e incidentes por departamento. 

do Incidente Management temos: 

Redução do impacto no negócio, graças a uma resolução atempada dos incidentes

Identificação de melhorias vantajosas 

Melhor controlo do desempenho 

Melhor utilização dos colaboradores 

Eliminação de incidentes e pedidos de serviço perdidos 

Informação mais precisa na CMDB 

Escalonização de Incidentes [Rum07] 
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Uma CMDB actualizada, ajuda a estimar o impacto e a urgência do incidente 

Uma Base de dados de Conhecimento actualizada com informação de erros 

com rastreio e monitorização. 

ssim como indicadores podemos ter: número total de 

Redução do impacto no negócio, graças a uma resolução atempada dos incidentes 



• Melhoria da satisfação do Utilizador

• Menor interrupção para utilizadores

 

Os possíveis Problemas serão

 

• Falta de comprometimento ao nível da equipa de gestão

• Falta de conhecimento ou recursos para resolver inci

• Contorno do processo pelos utilizadores e equipa de suporte

 

3.3 Problem Management

 

 

Main Goal: 

“To minimize the adverse impact of Incidents and Problems on the business that are caused 
by errors within the IT Infrastructure, and to proactively prevent
related to these errors” 

 

Figura 13 - Onde se situação o Problem
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Melhoria da satisfação do Utilizador 

Menor interrupção para utilizadores 

serão: 

Falta de comprometimento ao nível da equipa de gestão 

Falta de conhecimento ou recursos para resolver incidentes 

Contorno do processo pelos utilizadores e equipa de suporte 

Problem Management 

“To minimize the adverse impact of Incidents and Problems on the business that are caused 
by errors within the IT Infrastructure, and to proactively prevent recurrence of Incidents 

e situação o Problem Management no Service Support
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“To minimize the adverse impact of Incidents and Problems on the business that are caused 
recurrence of Incidents 

Management no Service Support [Rum07] 



Introdução 

O problem Management, 
problemas causados por erros de infra
Incidentes, problemas e erros.

Para o ITIL, um problema é a causa subjacente desconhecida de um ou mais Incidentes. O 
problema passa a Erro Conhecido quando for descoberta a causa da raiz e for identificada uma 
solução temporária ou uma alternativa permanente.

No Problem Management
problema em erro conhecido e o controlo de erro que
conhecidos através do “Change 

 

Objectivo 

 

Como foi anteriormente dito
causa do problema e assim prevenir incidentes. O Problem Management inclui actividades 
reactivas e pró-activas. Problem Management reactivo
passados e presentes para melhor
activo tenta prevenir o surgimento de incidentes identificando po
tentando elimina-los. 

 

Então Problem Management a segura que os: e
e rastreados; sintomas e soluções permanentes ou temporárias sejam documentadas
de RFC para mudar a infra
qualidade da infra-estrutura e do processo.

 

Relacionamento  

 

Figura 14

Análise e Implementação dos serviços de suporte ao Sistema de 

 tenta minimizar no negócio o impacto negativo de Incidentes e 
problemas causados por erros de infra-estrutura e evitar de forma pró-

blemas e erros. 

um problema é a causa subjacente desconhecida de um ou mais Incidentes. O 
problema passa a Erro Conhecido quando for descoberta a causa da raiz e for identificada uma 
solução temporária ou uma alternativa permanente. 

ment, temos ainda o controlo do problema que foca transformar o 
problema em erro conhecido e o controlo de erro que se centra na

hange Management ”. 

Como foi anteriormente dito, o principal objectivo do Problem Management é identificar a 
causa do problema e assim prevenir incidentes. O Problem Management inclui actividades 

activas. Problem Management reactivo, tenta identificar causas de incidentes 
passados e presentes para melhorar ou corrigir e por outro lado, Problem Management pró
activo tenta prevenir o surgimento de incidentes identificando pontos fracos na infra

Problem Management a segura que os: erros antigos sejam identificados, docu
intomas e soluções permanentes ou temporárias sejam documentadas

de RFC para mudar a infra-estrutura; Prevenção de novos incidentes e os 
estrutura e do processo. 

 

14 - Diagrama fluxo [Rum07] 
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tenta minimizar no negócio o impacto negativo de Incidentes e 
-activa a ocorrência de 

um problema é a causa subjacente desconhecida de um ou mais Incidentes. O 
problema passa a Erro Conhecido quando for descoberta a causa da raiz e for identificada uma 

temos ainda o controlo do problema que foca transformar o 
se centra na resolução de erros 

ctivo do Problem Management é identificar a 
causa do problema e assim prevenir incidentes. O Problem Management inclui actividades 

tenta identificar causas de incidentes 
Problem Management pró-

ntos fracos na infra-estrutura 

rros antigos sejam identificados, documentados 
intomas e soluções permanentes ou temporárias sejam documentadas; Pedidos 

e os Relatórios sobre a 



Através do diagrama podemos ver o relacionamento entre problema, erro conhecido e RFC. 
Primeiro, surge o problema através de uma situação indesejável com um erro de causa 
desconhecida. Após a causa ser conhecida passa a ser Erro Conhecido 
enviada uma proposta de alteração (RFC 

Como se relaciona o Incident Management com outros serviços

 

 

Processos com ligação ao Problem Manager do Service Support 

 

Incident Management 

O Incident Management, é um
incidentes são essenciais para o sucesso do P
ajuda a identificar problemas. Por outro lado
Management pois estuda os problemas até este terem solução, 
resolução do incidente enquanto estuda o problema. Quando o problema passa a erro 
conhecido, fornece uma solução que ir
um RFC para essa solução.

 

Change Management 

Change Management é responsável por controlar as RFC que irão eliminar problemas. É 
responsável por medir o impacto, recursos necessários, planificar, coordenar e avaliar pedidos 
de alteração e informar o Problem Manag
pedidos. O resultado é um 

Figura 15 - Relação do Problem Management no Service Support
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ravés do diagrama podemos ver o relacionamento entre problema, erro conhecido e RFC. 
surge o problema através de uma situação indesejável com um erro de causa 

pós a causa ser conhecida passa a ser Erro Conhecido 
uma proposta de alteração (RFC – Change Management) para eliminação do mesmo

Como se relaciona o Incident Management com outros serviços 

Processos com ligação ao Problem Manager do Service Support  

é um importante parceiro do Problem Management
o essenciais para o sucesso do Problem Management pois a informação registada 

ajuda a identificar problemas. Por outro lado, o Problem Management 
tuda os problemas até este terem solução, fornecendo

resolução do incidente enquanto estuda o problema. Quando o problema passa a erro 
fornece uma solução que irá evitar incidentes futuros e se necessário

para essa solução. 

Change Management é responsável por controlar as RFC que irão eliminar problemas. É 
responsável por medir o impacto, recursos necessários, planificar, coordenar e avaliar pedidos 
de alteração e informar o Problem Management sobre o progresso e finalização desses 
pedidos. O resultado é um Post-Implementation Review (PIR) através do qual erros 

Relação do Problem Management no Service Support
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ravés do diagrama podemos ver o relacionamento entre problema, erro conhecido e RFC. 
surge o problema através de uma situação indesejável com um erro de causa 

pós a causa ser conhecida passa a ser Erro Conhecido sendo de seguida 
) para eliminação do mesmo. 

importante parceiro do Problem Management e os registos de 
pois a informação registada 

Management suporta o Incident 
fornecendo alternativas para a 

resolução do incidente enquanto estuda o problema. Quando o problema passa a erro 
se necessário, providencia 

Change Management é responsável por controlar as RFC que irão eliminar problemas. É 
responsável por medir o impacto, recursos necessários, planificar, coordenar e avaliar pedidos 

ement sobre o progresso e finalização desses 
(PIR) através do qual erros 

Relação do Problem Management no Service Support [Rum07] 



conhecidos podem ser fechados pelo Error Control e incidentes com ligação ainda abertos 
podem ser fechados. 

 

Configuration Management

Serve o Problem Management com informação vital dos elementos da infra
documentação, hardware, software entre outras que ajudam o trabalho do Problem 
Management. 

 

Problem Management Process

 

 

Então para este processo como inputs te

 
• Detalhe dos incidentes

• Alternativas definidas pelo Incident Management

• Detalhe de configuração fornecidos pelo CMDB

• Informação do fornecedor (informação técnica e erros conhecidos)

 

 

 

Figura 16 -
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ser fechados pelo Error Control e incidentes com ligação ainda abertos 

ent 

Serve o Problem Management com informação vital dos elementos da infra
documentação, hardware, software entre outras que ajudam o trabalho do Problem 

Problem Management Process 

Então para este processo como inputs temos: 

Detalhe dos incidentes 

Alternativas definidas pelo Incident Management 

Detalhe de configuração fornecidos pelo CMDB 

Informação do fornecedor (informação técnica e erros conhecidos)

- Problem Management Process [itS03] 
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ser fechados pelo Error Control e incidentes com ligação ainda abertos 

Serve o Problem Management com informação vital dos elementos da infra-estrutura, isto é, 
documentação, hardware, software entre outras que ajudam o trabalho do Problem 

Informação do fornecedor (informação técnica e erros conhecidos) 



As actividades mais importantes são:

 
• Controlo de Problema: defini

• Controlo de Erro: monitorizar erros conhecidos e levantar RFC

• Pro-activo Problem 

• Providenciar informação: relatórios e resultados dos problemas

 

Como resultados (outputs) temos:

 
• Erros conhecidos 

• Requests for a Change (RFC)

• Registos actualizados dos problemas (com informação sobre soluções e alternativas)

• Resoluções definitivas de problemas

 

Falaremos então das actividades mais importantes do Problem Management.

 

Controlo do Problema (Problem Cont

 

Esta actividade, é responsável por identificar problemas e investigar as suas causas. O 
objectivo é tornar um problema de causa desconhecida
análise das causas do problema.

 

Detecção e registo de Problemas

Figura 

[itS03
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As actividades mais importantes são: 

Controlo de Problema: definir e investigar problemas 

Controlo de Erro: monitorizar erros conhecidos e levantar RFC 

activo Problem Management : prevenir incidentes  

Providenciar informação: relatórios e resultados dos problemas 

Como resultados (outputs) temos: 

equests for a Change (RFC) 

Registos actualizados dos problemas (com informação sobre soluções e alternativas)

Resoluções definitivas de problemas 

Falaremos então das actividades mais importantes do Problem Management.

Controlo do Problema (Problem Control) 

é responsável por identificar problemas e investigar as suas causas. O 
objectivo é tornar um problema de causa desconhecida, num Erro Conhecido através da 
análise das causas do problema. 

Detecção e registo de Problemas 

Figura 17 - Fluxo Controlo de Problema

itS03] 
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Registos actualizados dos problemas (com informação sobre soluções e alternativas) 

Falaremos então das actividades mais importantes do Problem Management. 

é responsável por identificar problemas e investigar as suas causas. O 
num Erro Conhecido através da 



Muitos dos incidentes, passam a problema assim que um determinado incidente 
esperado que volte a acontecer ou 
para prevenir. 

 

Classificação de Problemas

Um problema deve ser classificado por área (
urgência na resolução, pela prioridade como já vimos antes
urgência e pelo estado (ainda é um problema ou erro conhecido ou se esta resolvido)

 

Investigação e diagnóstico

É um processo interactivo que se repete várias vezes
da solução. O problema normalmente é reproduzido num ambiente de teste e ao longo de cada 
interacção, podem ser necessários especialistas para ajudar a chegar a solução do p

 

Controlo de Erro (Error Control)

 

Controlo de Erro consiste 
resolvidos, faz isto criando RFCs para o Change Management e avaliando as alterações no 
Post Implementation Review (PIR).

 

Identificação e registo 

Quando a causa de um problema é identificada dá inicio ao Controlo de erro. Podemos ter já 
uma solução e se assim for, devemos registar e comunicar ao Incident Management caso 
ainda hajam casos abertos. 

 

Figura 18 - Fluxo Controlo de Erro
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passam a problema assim que um determinado incidente 
esperado que volte a acontecer ou ainda é bastante grave, o que requer melhor investigação 

Classificação de Problemas 

Um problema deve ser classificado por área (categoria), pelo impacto na organização, pela 
urgência na resolução, pela prioridade como já vimos antes. A combinação entre impacto e 
urgência e pelo estado (ainda é um problema ou erro conhecido ou se esta resolvido)

Investigação e diagnóstico 

esso interactivo que se repete várias vezes, estando cada uma das vezes mais perto 
da solução. O problema normalmente é reproduzido num ambiente de teste e ao longo de cada 

podem ser necessários especialistas para ajudar a chegar a solução do p

Controlo de Erro (Error Control) 

Controlo de Erro consiste em monitorizar e rectificar erros conhecidos até este
resolvidos, faz isto criando RFCs para o Change Management e avaliando as alterações no 
Post Implementation Review (PIR). 

Quando a causa de um problema é identificada dá inicio ao Controlo de erro. Podemos ter já 
se assim for, devemos registar e comunicar ao Incident Management caso 

 

Fluxo Controlo de Erro [itS03] 
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passam a problema assim que um determinado incidente se repete ou é 
o que requer melhor investigação 

categoria), pelo impacto na organização, pela 
combinação entre impacto e 

urgência e pelo estado (ainda é um problema ou erro conhecido ou se esta resolvido) 

estando cada uma das vezes mais perto 
da solução. O problema normalmente é reproduzido num ambiente de teste e ao longo de cada 

podem ser necessários especialistas para ajudar a chegar a solução do problema. 

monitorizar e rectificar erros conhecidos até estes estarem 
resolvidos, faz isto criando RFCs para o Change Management e avaliando as alterações no 

Quando a causa de um problema é identificada dá inicio ao Controlo de erro. Podemos ter já 
se assim for, devemos registar e comunicar ao Incident Management caso 
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Investigação de solução 

Se ainda não tivermos uma solução, então é iniciado um processo de investigação de uma 
solução. As pessoas envolvidas têm de avaliar as necessidades para resolver o problema, têm 
de comparar diferentes soluções, custos e benefícios. Eles determinam o impacto e a urgência 
de um RFC. Todas as actividades devem ser registadas de modo a facilitar a monitorização de 
problemas. 

 

Definir a solução seleccionada 

A solução a implementar foi encontrada no passo anterior. Agora temos de avaliar se a 
solução encontrada vai ou não ser implementada. Existem vários factores que podem impedir 
a sua implementação, por exemplo, se os custos associados à implementação são muito 
superiores aos benefícios. Portanto qualquer que seja a solução encontrada deve ser registada 
e comunicada ao Incident Management e se houver uma solução seleccionada deve então ser 
criado um RFC para o Change Management. 

 

Post Implementation Review (PIR) 

Como o próprio nome indica, nesta fase as alterações necessárias para eliminar o problema 
são revistas e se tiver sucesso o problema, pode ser encerrado caso contrário é necessário 
reabrir o processo novamente. 

 

Pro-activo Problem Management  

As actividades descritas até ao momento são todas reactivas, só actuam depois de acontecer a 
incidência. O Pro-activo Problem Management tem como objectivo identificar e resolver 
problemas antes de os incidentes ocorrerem. 

Então, como principais actividades do pró-activo Problem Management, temos análise de 
tendências, direccionamento às acções de suporte e fornecimento de informações. Assim, 
através destas actividades, incidências e outras informações úteis são analisadas de modo a 
encontrar potenciais problemas que até ao momento não foram detectados ou surgiram. Por 
exemplo, podemos ter várias incidências aparentemente sem impacto na organização, mas 
todas num conjunto podem dar informação, sobre um possível futuro problema com maior 
gravidade para a organização. Após detectado, dependendo do problema podem haver vários 
caminhos a tomar, podemos criar um RFC, fornecer só informações sobre testes, 
procedimentos ou documentação, pode iniciar um processo de formação dos colaboradores do 
Service Support. 

 

Relatórios e Indicadores de Performance 

 

O sucesso do Problem Management é demonstrado através: 

 
• Redução no número de incidentes através da resolução de problemas; 
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• Redução do tempo necessário para resolver problemas; 

• Redução dos custos associados com a resolução do problema; 

 

Os relatórios podem ser mais extensivos e fornecer informação sobre vários aspectos não 
palpáveis como por exemplo mostrar a evolução do tempo gasto entre tarefas reactivas e pró-
activas e concluir que se o tempo das pró-activas aumentar em detrimento das reactivas 
estamos a evoluir evitando cada vez mais problemas e impactos negativos na organização. 

 

Factores de Sucesso do Problem Management 

 

O Problem Management melhora a qualidade do serviço, reduzindo a quantidade de 
incidentes e reduzindo a carga de trabalho na organização. Os factores necessários para 
alcançar esse sucesso dependem da relação entre o Incident Management com o Problem 
Management, devendo haver um bom registo da evolução da investigação do problema e 
também reservar algum tempo dos colaboradores para executarem tarefas pró-activas. 

 

Benefícios e Problemas 

 

Como Benefícios do Problem Management temos: 

 

• Melhoria de serviços TI 

• Redução do volume de Incidentes 

• Soluções definitivas 

• Melhoria da aprendizagem organizacional 

• Melhoria da taxa de resolução de incidentes no primeiro contacto ao Service Desk 

 

Como Problemas possíveis no Problem Management temos: 

 
• Ausência de um bom processo de controlo de Incidentes 

• Falta de comprometimento da gestão 

• Subestimar o papel do Service Desk 

• Tempo e recursos insuficientes para criar e manter a base de conhecimento 

• Incapacidade de avaliar de modo exacto o impacto dos Incidentes e dos Problemas no 
negócio 

 
  



3.4 Configuration Management

 

Main Goal: 

“To provide a logical model of the infrastructure or a service by identifying, controlling, 
maintaining and verifying the versions of all Configuration Items (CIs) i

 

 

 

Introdução 

Todos os departamentos IT têm informação sobre a sua infra
importante é manter essa informação actualizada. O Configuration Management tem como 
objectivo providenciar essa informação actualizada, não s
mas também como eles se relacionam. Para além de fornecer informação tem de verificar a 
informação guardada por outros processos, ver 

 

O Configuration Management fornece informação de várias origens. Info
por exemplo dizendo quantos computadores temos de determinada marca e 
foram adquiridos ou quantas licenças, informação técnica, podemos saber quais as peças 
suplentes necessárias para uma situação disaster recovery ou que 

Figura 19 - Onde se situação o 

Support [Rum07] 
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Configuration Management 

“To provide a logical model of the infrastructure or a service by identifying, controlling, 
maintaining and verifying the versions of all Configuration Items (CIs) i

Todos os departamentos IT têm informação sobre a sua infra-estrutura, contudo o mais 
importante é manter essa informação actualizada. O Configuration Management tem como 
objectivo providenciar essa informação actualizada, não só dos objectos da infra
mas também como eles se relacionam. Para além de fornecer informação tem de verificar a 
informação guardada por outros processos, ver se está coerente. 

O Configuration Management fornece informação de várias origens. Info
por exemplo dizendo quantos computadores temos de determinada marca e 
foram adquiridos ou quantas licenças, informação técnica, podemos saber quais as peças 
suplentes necessárias para uma situação disaster recovery ou que equipamento de rede temos 

Onde se situação o Configuration Management no
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“To provide a logical model of the infrastructure or a service by identifying, controlling, 
maintaining and verifying the versions of all Configuration Items (CIs) in existence”. 

estrutura, contudo o mais 
importante é manter essa informação actualizada. O Configuration Management tem como 

ó dos objectos da infra-estrutura 
mas também como eles se relacionam. Para além de fornecer informação tem de verificar a 

O Configuration Management fornece informação de várias origens. Informação financeira 
por exemplo dizendo quantos computadores temos de determinada marca e há quanto tempo 
foram adquiridos ou quantas licenças, informação técnica, podemos saber quais as peças 

equipamento de rede temos 

Management no Service 



conectado. Conclusão fornece muita informação que pode ser tratada
para várias áreas conforme as necessidades.

 

Como se relaciona o Configuration Management com outros serviços

 

Como podemos ver pelo diagra
tipo de relação com o Configuration Management, todos partilham informação com este. A 
informação dos outros processos, tais como, no caso do I
um incidente num utilizador podemos 
utilizador ou o endereço ip para uma assistência remota e assim resolver o incidente de forma 
rápida e eficaz, o que de outro modo seria quase impossível saber essa informação. Então
todos os processos registam alterações, modificações ou novas entradas no Configuration 
Management. 

 

Configuration Management 

 

O Configuration Management 
Support, logo, o seu processo será fornecer 
sequência de trabalho definida por etapas como qualquer outro serviço, este est
diferentes etapas de outros.

 

 

Figura 20 - Relação do Configuration Management no Service Support
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onclusão fornece muita informação que pode ser tratada 
s áreas conforme as necessidades. 

Como se relaciona o Configuration Management com outros serviços 

 

Como podemos ver pelo diagrama de relação todos os processos aqui descritos têm o mesmo 
tipo de relação com o Configuration Management, todos partilham informação com este. A 

ocessos, tais como, no caso do Incident Management
ilizador podemos através dessa partilha de informação 

utilizador ou o endereço ip para uma assistência remota e assim resolver o incidente de forma 
de outro modo seria quase impossível saber essa informação. Então

os processos registam alterações, modificações ou novas entradas no Configuration 

 Process 

Management está intimamente ligada a todos os processos do Service 
o seu processo será fornecer informações e registar alterações não te

sequência de trabalho definida por etapas como qualquer outro serviço, este est
outros. 

Relação do Configuration Management no Service Support
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 de muitas maneiras e 

ma de relação todos os processos aqui descritos têm o mesmo 
tipo de relação com o Configuration Management, todos partilham informação com este. A 

Management, quando existe 
através dessa partilha de informação localizar o 

utilizador ou o endereço ip para uma assistência remota e assim resolver o incidente de forma 
de outro modo seria quase impossível saber essa informação. Então, 

os processos registam alterações, modificações ou novas entradas no Configuration 

está intimamente ligada a todos os processos do Service 
informações e registar alterações não tendo uma 

sequência de trabalho definida por etapas como qualquer outro serviço, este está ligado as 

Relação do Configuration Management no Service Support [Rum07] 



 

 

 

 

 

O Configuration Management tem cinco actividades básicas: Planeamento, Identifi
Controlo, Descrição do Estado, Verificação e A

 
• Planeamento 

Para o plano do Configuration Management
politica, âmbito, objectivos, 
plano deve ser revisto pelo menos duas vezes ao ano.

 
• Identificação 

Compreende a selecção, identificação e designação de todos os Configuration Items (CIs). A 
CMDB pode conter informação do hardware, software e documentação, dos Configuration 
Items (CIs) e eles pode ainda ter relações uns com os outros
software estar ligado a determinado hardware.

Figura 21 - Esquema do Configuration Management 
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O Configuration Management tem cinco actividades básicas: Planeamento, Identifi
Descrição do Estado, Verificação e Auditoria. 

Para o plano do Configuration Management, deveremos incluir informações de estratégia, 
itica, âmbito, objectivos, responsabilidades, processos, actividades e procedimentos. Este

plano deve ser revisto pelo menos duas vezes ao ano. 

Compreende a selecção, identificação e designação de todos os Configuration Items (CIs). A 
CMDB pode conter informação do hardware, software e documentação, dos Configuration 

e eles pode ainda ter relações uns com os outros, por exemplo determinado 
software estar ligado a determinado hardware. 

Esquema do Configuration Management [itS03]
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O Configuration Management tem cinco actividades básicas: Planeamento, Identificação, 

deveremos incluir informações de estratégia, 
responsabilidades, processos, actividades e procedimentos. Este 

Compreende a selecção, identificação e designação de todos os Configuration Items (CIs). A 
CMDB pode conter informação do hardware, software e documentação, dos Configuration 

por exemplo determinado 

] 
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Para a criação de uma CMDB devemos definir o nível de detalhe que queremos, pois uma 
CMDB com um nível de detalhe grande demais pode causar desactualizações ou um custo 
elevado com a sua actualização. Por outro lado se for demasiado pequeno pode não conter 
informações necessárias para os outros processos. Cada organização deve estipular o nível de 
detalhe conforme as suas necessidades.  

 
• Controlo 

Devemos assegurar um controlo nas modificações, inserções e eliminações. Esse controlo 
pode ser assegurado através de documentação adequada ou atribuir ao Change Management 
esse controlo. 

 
• Descrição do estado 

Ao longo do ciclo de vida de um determinado componente devemos manter um histórico e a 
cada fase dessa etapa devemos atribuir um estado. Dependendo sempre da características da 
Infra-estrutura esse histórico, pode fornecer informações importantes por exemplo para um 
determinado computador quais foram os seus utilizadores ao longo da sua existência, onde foi 
comprado e quando. Como estados podemos usar, a título de exemplo, os seguintes: 
Planeado, recebido, testado, implementado, operacional, manutenção, arquivado. 

 
• Verificação e auditoria 

Auditorias são usadas para verificar a actual situação dos detalhes da CMDB, verificar se é 
necessário actualizar informação. Ao fazer a auditoria deveremos verificar vários pontos, tais 
como, se todos os RFCs estão documentados na CMDB, a CMDB está actualizada? Se não, 
quais os motivos? Os novos CIs estão criados em conformidade com os antigos? etc. As 
auditorias devem ser feitas de tempos a tempos, sempre que existe suspeita que esteja 
desactualizada ou com informação incompleta/errada. 

 

Biblioteca de Software Definitivo (DSL) 

A Biblioteca de Software Definitivo é o local onde as versões autorizadas de todos os CIs de 
software estão armazenadas e protegidas. É constituída por um repositório único, como 
compartimento de armazém seguro para o software adquirido. 

 

Configuration Items 

Componente de uma infra-estrutura ou item, como um RFC, associado a infra-estrutura. Os 
CIs estão sob o controlo do Configuration Management e podem variar em muitos aspectos, 
tamanho, complexidade, natureza, a informação guardada vai desde serial numbers a datas de 
instalação. 
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Indicadores de Performance 

 

Como indicadores do Configuration Management temos por exemplo: 
• Resultado das auditorias 

• Crescimento e capacidade de informação 

• Usabilidade 

• Detecção de items não autorizados 

 

Benefícios e Problemas 

 

Como benefícios temos: 
• Fornece informações precisas sobre os CIs 

• Ajuda no planeamento financeiro 

• Contribuição para o plano de contingência 

• Melhora a segurança através do controlo de versões e permite à empresa reduzir a 
utilização de software ilegal 

 

Como possíveis Problemas: 
• CIs definidos com um nível de detalhe muito elevado ou muito baixo. 

• Planos ou expectativas demasiado ambiciosos. 

• Ferramenta de suporte sem a flexibilidade requerida 

• Processo contornado, considerado como burocrático ou propenso a erros. 

 

 

 
  



3.5 Change Management 

 

Main Goal: 

“To ensure that standardized methods and procedures are used for efficient and prompt 
handling of all Changes, in order to minimize the impact 
service quality” 

 

 

 

Introdução 

Hoje é dia é mais fácil introduzirmos alteraç
são os principais motivos dos incidentes que ocorrem. As causas desses acidentes são 
descuido, falta de recursos, preparação insuficiente e testes inadequados. Os objectivos do 
Change Management é gerir 
relacionados com as alterações. A frase lema deste serviço é:

“Nem todas as alterações são uma

O ciclo das alterações é um processo alimentado por propostas para novos desenvolvimentos 
ou melhorias (Problem Management), alterações (RFC).

Figura 22 - Onde se situação o Change
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To ensure that standardized methods and procedures are used for efficient and prompt 
handling of all Changes, in order to minimize the impact of Change-related Incidents upon 

introduzirmos alterações no nosso negócio e essas alterações também 
são os principais motivos dos incidentes que ocorrem. As causas desses acidentes são 

de recursos, preparação insuficiente e testes inadequados. Os objectivos do 
é gerir os processos de alterações de modo a diminuir os incidentes 

relacionados com as alterações. A frase lema deste serviço é: 

“Nem todas as alterações são uma melhoria, mas todas as melhorias são alterações” 

O ciclo das alterações é um processo alimentado por propostas para novos desenvolvimentos 
ou melhorias (Problem Management), alterações (RFC). 

Onde se situação o Change Management no Service Support
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To ensure that standardized methods and procedures are used for efficient and prompt 
related Incidents upon 

ões no nosso negócio e essas alterações também 
são os principais motivos dos incidentes que ocorrem. As causas desses acidentes são várias, 

de recursos, preparação insuficiente e testes inadequados. Os objectivos do 
de alterações de modo a diminuir os incidentes 

melhoria, mas todas as melhorias são alterações”  

O ciclo das alterações é um processo alimentado por propostas para novos desenvolvimentos 

Management no Service Support [Rum07] 



Em conclusão o Change Management assegura que os métodos e pro
são utilizados para o tratamento rápido e eficaz de todas as alterações para minimizar o 
impacto de eventuais Incidentes.

Como se relaciona o Change Management com outros serviços

 

 

Inputs e Outputs 

Como inputs temos RFCs, informaç
outputs temos informação dos planos de alteração, alertas para o Configuration Management e 
Release Management e relatórios de alterações.

 

Incident Management 

O Incident Management solicita alterações ao Ch
por outro lado a implementação de alterações podem causar incidentes relacionados com 
implementações de fraca qualidade ou os utilizadores não terem sido informados das 
alterações. 

 

Configuration Management

Todas as alterações são registadas no Configuration Management e este fornece informações 
ao change Management como por exemplo quais os CIs que estão ligados e afectados por uma 
dada alteração. 

Figura 23 - Relação do Change Management no Service Support
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Em conclusão o Change Management assegura que os métodos e procedimentos nomalizados 
são utilizados para o tratamento rápido e eficaz de todas as alterações para minimizar o 
impacto de eventuais Incidentes. 

Como se relaciona o Change Management com outros serviços 

Como inputs temos RFCs, informação da CMDB, informação de outros processos. C
outputs temos informação dos planos de alteração, alertas para o Configuration Management e 
Release Management e relatórios de alterações. 

solicita alterações ao Change Management para eliminar incidentes, 
por outro lado a implementação de alterações podem causar incidentes relacionados com 
implementações de fraca qualidade ou os utilizadores não terem sido informados das 

Configuration Management 

s alterações são registadas no Configuration Management e este fornece informações 
como por exemplo quais os CIs que estão ligados e afectados por uma 

Relação do Change Management no Service Support [Rum07
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cedimentos nomalizados 
são utilizados para o tratamento rápido e eficaz de todas as alterações para minimizar o 

informação de outros processos. Como 
outputs temos informação dos planos de alteração, alertas para o Configuration Management e 

ange Management para eliminar incidentes, 
por outro lado a implementação de alterações podem causar incidentes relacionados com 
implementações de fraca qualidade ou os utilizadores não terem sido informados das 

s alterações são registadas no Configuration Management e este fornece informações 
como por exemplo quais os CIs que estão ligados e afectados por uma 

Rum07] 
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Problem Management 

Em todo idêntica ao Incident Management o Problem Management requisita alterações para 
resolver problemas, e de igual modo poblemas com a implementação podem surgir. 

 

Release Management  

Alterações normalmente resultam numa nova versão para distribuir e que fica ao cargo do 
Release Management. Por vezes, o Release Management pode pedir um rollout de uma nova 
versão ao Change Management 

 

Autoridades no Change Management 

Existem dois tipos de autoridades neste processo o Change Manager e o Change Advisor 
Board (CAB). O Change  Manager é responsável por filtrar, aceitar e classificar todos os 
pedidos de RFC e é também responsável por planear e coordenar a implementação das 
alterações. O CAB considera os RFCs e de acordo com as necessidades da organização, 
recomenda se estes devem ser aceites e implementados ou rejeitados. As recomendações 
baseiam-se no impacto nos serviços existentes, no custo da alteração e noutros factores 
relevantes. Os membros do CAB são seleccionados para assegurar que todas as alterações são 
avaliadas adequadamente, tanto do ponto de vista técnico como do negócio. 

  



Actividades 

 

Figura 24 - Esquema Change Management 
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Esquema Change Management [Rum07] 
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Registo 

Os pedidos podem ter origens de várias naturezas, tais como, no Problem Management, 
legislação ou fornecedores. Todos esses pedidos têm de ser registados com toda a informação 
disponível. Por exemplo, se tiver origem no Problem Management e de um erro conhecido, 
então toda a informação do erro deve também ser registada. 

 

Aceitação 

Após o registo do RFC existe uma análise para verificar se o pedido é claro, lógico e 
necessário. Caso isso não se verifique então o pedido é rejeitado. 

 

Classificação 

Uma vez aceite o pedido, é categorizado e atribuída uma prioridade. A prioridade indica qual 
a importância desta alteração relativamente a outras em curso. A prioridade baseia-se ainda na 
que outros serviços atribuíram no seu processo, por exemplo a prioridade dada pelo Problem 
Management ao problema que deu origem ao RFC influencia a prioridade que irá ser dada a 
essa alteração. 

A categoria atribuída baseia-se no impacto que essa alteração terá na organização. 
Normalmente o ITIL propõe as categorias de menor, substancial ou de grande impacto 
(esforço por parte da organização para completar a alteração) 

 

Planos 

É necessário planear (Change Calendar) as alterações. Para esse cálculo temos varias varáveis 
possíveis. Como exemplo: pessoal necessário, recursos, custos, serviços afectados e o cliente. 
O CAB actua como conselheiro. 

 

Coordenação 

As alterações são agora executadas. Aqui dividem-se em três fases, sendo a primeira de 
desenvolvimento, a segunda de teste (é importante testar todas as alterações antes de 
implementar as alterações, também devem ser testado o rollout para o caso de necessidade) e 
a terceira e última fase a integração no ambiente de produção. 

 

Avaliação 

Todas as alterações devem ser revistas. O CAB verifica se os objectivos foram atingidos, se 
os utilizadores estão satisfeitos, se existem efeitos secundários e se os custos estimados se 
mantiveram. 

 



Implementação de alterações urgentes

Algumas alterações podem exigir uma urgência absoluta. Estas alter
urgência têm de ser executadas o mais rápido possível. Estas devem ser evitadas pois têm um 
impacto muito grande no trabalho planeado. Para prevenir estas alterações
que as mesmas são requisitadas a tempo antes de se t
pois estes não são executados e preparada
RFC urgentes.  

 

A figura seguinte ilustra o processo em modo urgente.

 

Figura 25 - Processo em modo urgente

Figura 26 - Processo em modo normal 
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Implementação de alterações urgentes 

Algumas alterações podem exigir uma urgência absoluta. Estas alter
urgência têm de ser executadas o mais rápido possível. Estas devem ser evitadas pois têm um 

grande no trabalho planeado. Para prevenir estas alterações
são requisitadas a tempo antes de se tornarem urgentes e evitar remendar erros 

não são executados e preparadas com o cuidado necessário originando por vezes 

A figura seguinte ilustra o processo em modo urgente. 

Processo em modo urgente [Rum07] 

Processo em modo normal [Rum07] 
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Algumas alterações podem exigir uma urgência absoluta. Estas alterações devido à sua 
urgência têm de ser executadas o mais rápido possível. Estas devem ser evitadas pois têm um 

grande no trabalho planeado. Para prevenir estas alterações, devemos assegurar 
ornarem urgentes e evitar remendar erros 

com o cuidado necessário originando por vezes 
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Indicadores de Performance 

Podemos extrair informação para verificar a evolução da performance deste serviço. 
Informações tais como: 

 

• Número de alterações implementadas 
• Número de alterações com sucesso 
• Número de RFCs 
• Número de RFCs rejeitados 

 

Benefícios e Problemas 

 

Como Benefícios temos: 

 
• Melhor alinhamento dos serviços de TI relativamente às necessidades reais da empresa 

• Maior visibilidade e comunicação das Alterações aos colaboradores de suporte aos 
Serviços 

• Redução do impacto negativo da alteração no serviço de TI, resultante da avaliação 
melhorada de ricos e impactos técnicos e de negócio 

• Melhor avaliação dos custos de Alterações propostas antes de aplicadas 

 

Possíveis Problemas são: 

 
• Definição incorrecta no âmbito devido, por exemplo, a colaboradores muito 

sobrecarregados. 

• Ausência de conhecimento dos sistemas afectados impossibilitando a avaliação do 
impacto 

• Resistência dos colaboradores relativamente a um processo entendido como 
demasiado burocrático 

• Falta de controlo relativamente a alterações urgentes 

 
  



3.6 Release Management

 

Main Goal 

“To take na holistic (overall) view of a Change to na IT service and ensure that all aspects of a 
release, both technical and non

 

 

Introdução 

Cada vez mais as organizações dependem das ITs e o ritmo de crescimento das alterações na 
área do IT aumentam, por isso
Management tem como objectivos
Release Management está preocupado com a implementação ao contr
Management que se preocupa com a verificação. O Release Management tenta evitar que 
hajam grandes interrupções devido a um planeamento mal feito com o software releases, 
como trabalho duplicado porque há copias de diferentes versões, uso ineficiente de recursos
pois ninguém sabe onde eles estão ou perda de ficheiros.

 

 

 

Figura 27 - Onde se situação o Release
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Release Management 

holistic (overall) view of a Change to na IT service and ensure that all aspects of a 
release, both technical and non-technical are considered together.” 

Cada vez mais as organizações dependem das ITs e o ritmo de crescimento das alterações na 
por isso, é necessário um controlo sobre as mesmas.

Management tem como objectivos, assegurar a qualidade do ambiente de produção. O 
Release Management está preocupado com a implementação ao contr

preocupa com a verificação. O Release Management tenta evitar que 
andes interrupções devido a um planeamento mal feito com o software releases, 

trabalho duplicado porque há copias de diferentes versões, uso ineficiente de recursos
nguém sabe onde eles estão ou perda de ficheiros. 

Onde se situação o Release Management no Service Support
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holistic (overall) view of a Change to na IT service and ensure that all aspects of a 

Cada vez mais as organizações dependem das ITs e o ritmo de crescimento das alterações na 
um controlo sobre as mesmas. O Release 

assegurar a qualidade do ambiente de produção. O 
Release Management está preocupado com a implementação ao contrário do Change 

preocupa com a verificação. O Release Management tenta evitar que 
andes interrupções devido a um planeamento mal feito com o software releases, 

trabalho duplicado porque há copias de diferentes versões, uso ineficiente de recursos, 

Management no Service Support [Rum07] 
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Então como responsabilidades o Release Management tem de: 

 
• Planear e gerir a passagem a produção de software ou alterações. 

• Estabelecer ligação com o Change Management para acordar o plano e conteúdo 
exacto da Release a implementar. 

• Assegurar que todos os CIs que estão alterados estão correctamente inseridos na 
CMDB. 

• Gerir expectativas dos Clientes e Utilizadores sobre as versões a implementar 

 

As Releases estão subdivididas em níveis, sendo estes, minor, major e emergency release. 
Minor releases são melhorias pequenas sem grande impacto normalmente para corrigir erros 
conhecidos. Major releases são melhorias bastante significativas e com grande impacto. 
Emergency releases são normalmente implementadas para corrigir rapidamente um problema.  

A Classificação da versão deve-se também a esses níveis para um major release temos v1, v2, 
v3 por exemplo, para uma minor release temos v1.1, v1.2, v1.3, uma emergency fixe será 
então v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3 

Para além de níveis as Releases estão divididas em tipos, temos Delta Release, Full Release e 
Package Release. Nas Delta releases são só incluídos os CIs alterados desde a ultima Release, 
as Full Releases todos os componentes da Release são criados, testados e implementados em 
conjunto e nas Package Release é o conjunto de todas as releases agrupadas num pacote pra 
distribuição. 

 

Definitive Software Library (DSL) 

A DSL contém as cópias de todo o software existente numa organização, quer desenvolvido 
internamente quer adquirido. Como contém todo o software da organização deve ser 
submetido no sistema de backups da empresa e/ou localizado em mais do que um lugar físico 
para não estar vulnerável a qualquer acontecimento inesperado. O software guardado inclui 
antigas versões, código fonte, documentações  e outro material relevante para a organização. 

 

Definitive Hardware Store (DHS) 

Como o próprio nome indica contém peças suplentes de hardware. Estas peças serão usadas 
para substituir ou reparar configurações existentes na infra-estrutura. 

 
  



Como se relaciona o Release Management com outros serviços

 

O Release Management relaciona
Change Management. Os outros processos 
de infomação. 

 

 

 

Configuration Management

O Configuration Management 
disponível. O software adicionado no DSL e o hardware ao DHS são igualmente registados na 
CMDB. A CMDB indica o estado de cada uma dos 
produção ou em desenvolvimento.

 

Change Management  

A distribuição é controlada pelo Change 
o numero de alterações inseridas em cada release. O Release 
implementação das alterações do software e hardware e geralmente pertence ao CAB.

 

 

 

Figura 28 - Relação do Release Management no Service Support
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Como se relaciona o Release Management com outros serviços 

relaciona-se principalmente com o Configuration Management e 
s outros processos têm uma importância reduzida mas útil em

Configuration Management 

Management é responsável por registar as versões do hardware e software 
disponível. O software adicionado no DSL e o hardware ao DHS são igualmente registados na 
CMDB. A CMDB indica o estado de cada uma dos CIs envolvidos por exemplo se est
produção ou em desenvolvimento. 

A distribuição é controlada pelo Change Management assim como os testes de cada release e 
o numero de alterações inseridas em cada release. O Release Management 
implementação das alterações do software e hardware e geralmente pertence ao CAB.

Relação do Release Management no Service Support 
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se principalmente com o Configuration Management e 
ncia reduzida mas útil em trocas 

é responsável por registar as versões do hardware e software 
disponível. O software adicionado no DSL e o hardware ao DHS são igualmente registados na 

CIs envolvidos por exemplo se está em 

assim como os testes de cada release e 
Management é responsável pela 

implementação das alterações do software e hardware e geralmente pertence ao CAB. 

 [Rum07] 



 

Release Management Process

 

Politica de Releases 

O Release Manager define quando e como uma release vai ser configurada.

Quando é planeada uma release
• Coordenar o conteúdo da release

• Acordar com o planeamento

• Desenhar um plano de comunicação

• Acordar com as tarefas e responsabilidades

• Obter orçamentos detalhados dos fornecedores sobre novo hardware, software ou 
serviços de instalação

• Desenhar um plano de contingência

• Planificar a aceitação da release

 

 

Desenhar, Compilar e Configurar

É aconselhável desenvolver procedimentos standard para desenhar, compilar e configurar 
releases.  

  

Figura 29 - Esquema Release Management
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Release Management Process 

anager define quando e como uma release vai ser configurada.

Quando é planeada uma release, devemos ter em conta os seguintes aspectos:
Coordenar o conteúdo da release 

Acordar com o planeamento 

Desenhar um plano de comunicação 

Acordar com as tarefas e responsabilidades 

Obter orçamentos detalhados dos fornecedores sobre novo hardware, software ou 
erviços de instalação 

Desenhar um plano de contingência 

Planificar a aceitação da release 

Desenhar, Compilar e Configurar 

É aconselhável desenvolver procedimentos standard para desenhar, compilar e configurar 

Esquema Release Management [itS03] 
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anager define quando e como uma release vai ser configurada. 

evemos ter em conta os seguintes aspectos: 

Obter orçamentos detalhados dos fornecedores sobre novo hardware, software ou 

É aconselhável desenvolver procedimentos standard para desenhar, compilar e configurar 



Análise e Implementação dos serviços de suporte ao Sistema de Informação 

 

47 

 

 

Plano de implementação 

Um plano de implementação define as actividades necessárias para recuperar o serviço no 
caso de alguma coisa correr mal. Change Management é o responsável por desenhar esses 
planos no entanto, o Release Management deve ajudar a assegurar que o plano é pratico. 

 

Aceitação da Release 

A maior parte das vezes, o motivo de falha na aceitação da Release é a falta de testes. Por esse 
motivo, os testes devem ser executados por diferentes pessoas e devem abranger toda a 
Release, scripts de instalação e os planos de implementação. 

 

Comunicação, preparação e formação 

Os colaboradores que comunicam com os clientes, devem estar a par dos planos e como eles 
vão afectar as rotinas do dia-a-dia. Isto pode ser adquirido através de formações. Também 
devem estar a par, dos planos de rollout para puderem informar os clientes do procedimentos 
a executar. 

 

Distribuição e instalação 

É aconselhável utilizar ferramentas automáticas para instalação e distribuição, s quais irão 
fazer reduzir o tempo de distribuição e aumentar a qualidade do serviço. Estas ferramentas 
podem também verificar se a instalação foi efectuada com sucesso. Antes de instalar a nova 
release devemos verificar se o sistema actual completa os requerimentos mínimos para a 
instalação ter sucesso (exemplo espaço em disco suficiente) 

 

Indicadores de Performance 

Não diferente dos outros processos os indicadores de performance irão mostrar a evolução do 
Release Management. Assim como possíveis indicadores temos: 

 
• Release desenvolvida e implementada dentro dos prazos 

• A Gestão do DSL está segura e correcta 

• Correcta distribuição das Releases 

• Evidências de software não autorizado nalgum sítio 

• Planos de release se foram bem planeados 
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Benefícios e Problemas 

Como Benefícios do Release Management temos: 

Quando combinada com o configuration Management, Change Management e os testes 
operacionais, o Release Management pode garantir: 

 
• Serviço de melhor qualidade, como resultado da entrada em produção  

• Maior taxa de sucesso e da minimização das interrupções da actividade da organização 

• Garantia de que o hardware e o software em utilização são de qualidade 

• Menores desenvolvimentos em separado permitindo melhores testes. 

• Maior capacidade para lidar com elevados níveis de alterações 

• Melhor gestão de expectativas quer para os utilizadores, quer para quem dá suporte 

 

Possíveis Problemas associados: 

 

• Resistência dos colaboradores face a novos procedimentos 

• Contornar os procedimentos urgentes 

• Compilação e teste inadequados de Releases 

• Incapacidade para recriar todos os ambientes possíveis 

• Resistência em retirar uma Release defeituosa 
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4 ITIL na Cofanor 

 

A Cofanor – Cooperativa do Farmacêuticos do Norte é uma empresa de distribuição logística 
e em termos de infra-estrutura tem duas áreas, o armazém com um sistema automático e semi-
automático de picking (área com prioridade máxima na infra-estrutura), e uma área 
administrativa onde tem um parque informático a rondar os 100 postos de trabalho, duas salas 
técnicas para servidores (disaster recovery), cinco pontos de comunicação de dados e uma 
central telefónica com dois primários ligados a centros PT diferentes (redundância). 

O plano da Cofanor consiste em iniciar um processo de Gestão com base no ITIL, incidindo 
na área do Service Suport. Criar um Service Desk, CMDB, Incident Management, Problem 
Management, Change Management e por fim Release Management. Pretende então, criar 
estes processos sem grande complexidade de forma a obter resultados imediatos e com 
possibilidade de melhoria contínua, ou seja, com facilidade de evolução, ponderando a 
possibilidade de só implementar numa segunda fase o Change Management e Release 
Management, fazendo só uma planificação. Baseado em experiências transmitidas através da 
leitura de livros e do consultor ITIL que administrou a formação inicial em ITIL, este 
processo deve ser iniciado com o Service Desk, Incident Management, Problem Management 
e CMDB, necessitando estes processos inciais cerca de seis meses de planificação, 
implementação e formação dos actores intervenientes. 

Como a intranet é um dos pontos fortes da Cofanor e estando já disponibilizada para os 
utilizadores, escolhemos essa plataforma para a criação de aplicações e base de dados de 
modo a gerir e consultar a informação de cada serviço implementado.  
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4.1 Sistema de Informação antes da implementação 

 

A Cofanor antes do Projecto tinha pouca informação consolidada. Os técnicos de suporte iam 
escrevendo cada um no seu computador (cada um tinha uma BD no seu computador) os 
incidentes que ocorriam e como eles eram resolvidos. Os utilizadores com incidentes 
telefonavam para o gabinete e tentavam conseguir a ajuda de alguém. Não era possível 
contabilizar os pedidos de suporte efectuados ao departamento com assertividade. Várias 
solicitações necessitavam da intervenção de terceiros ou espera por peças suplentes, sendo 
muitas vezes esquecidos e os utilizadores eram obrigados a contactar mais do que uma vez, o 
suporte técnico, de modo a verem satisfeitas o seus incidentes/problemas.  

 

 

Existia contudo, uma pequena base de dados onde eram guardados os registos da compra de 
hardware e software (software ManWinWin). Essa base de dados continha informação da 
factura de aquisição (data, valor, fornecedor), informação do equipamento (serial number, part 
number e modelo) e do utilizador ao qual estava atribuído o equipamento (no caso de 
hardware). Mas não existia informação útil para o suporte como por exemplo, endereço ip e 
software instalado. Havia necessidade de enriquecer a informação e actualizá-la. Esta base de 
dados era principalmente usada pela equipa de manutenção eléctrica e mecânica. 

Figura 30 - Modelo de interacção na Cofanor antes da 

implementação 
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Outro problema, era a falta de informação sobre a rede de dados. Só existia informação do 
modelo do equipamento, nada mais. Era difícil analisar um possível problema na rede ou onde 
o utilizador estava conectado. Por exemplo para aceder a um switch, para geri-lo era 
necessário tentar adivinhar no ip correspondente do equipamento, ou procurar nalgum 
apontamento que era efectuado por cada colaborador. 

Os projectos e novas funcionalidades eram geridos pela pessoa responsável, não existindo 
uma base de dados comum entre os gestores de projectos, para a partilha de informação e 
possível agrupamento de funcionalidades de modo a reduzir custos de desenvolvimento. 

Por outro lado já existia uma DSL, uma pasta partilhada onde todo o software, updates e 
documentação eram armazenados de forma a partilhar entre os colaboradores. Embora não 
fosse de uso obrigatório. 

 

4.2 Sistema de Informação após implementação 

 

Até ao momento, foram implementadas várias aplicações centradas numa base de dados de 
forma a consolidar informação da infra-estrutura da organização. 

 

Service Desk, Incident Management, Problem Management 

 

Primeiro foi implementado o Service Desk, onde foi desenvolvida uma aplicação na intranet 
da Cofanor possibilitando aos utilizadores, submeterem os seus pedidos de auxílio. Quando os 
utilizadores não submetem os pedidos directamente na intranet e os colocam por telefone ou 

Figura 31 - Introdução de pedidos 
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correio electrónico, o técnico vai introduzi-los na intranet, identificando o requerente do 
pedido e por quem este foi submetido. Estes campos, também servem para utilizadores 
introduzirem pedidos de outros, que não dispõem de um computador para os submeter 
directamente. 

O utilizador dispõe de dois tipos de destinatários (categorias), D.S.I. ou Manutenção, 
dependendo do tipo de pedido a ser efectuado. D.S.I. pedidos de natureza informática e 
Manutenção pedidos de natureza mecânica. 

Após a inserção do pedido, o Service Desk é notificado por correio electrónico do pedido. 
Através de uma hiperligação disponibilizada no correio electrónico, o técnico pode ir 
directamente ao pedido visualizá-lo conforme a figura mostra. 

 

Pode ainda ir visualizar directamente os pedidos pendentes ou que ainda não foram 
terminados. 

 

 

Figura 32 - Visualização do pedido 
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De seguida, o técnico edita o pedido acrescentando informação e mudando o estado do pedido 

Figura 33 - Edição do Pedido 

Figura 34 - Lista de Pedidos Pendentes 
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conforme o progresso do trabalho. 

Assim os estados possíveis são: Pendente, Terminado, em Execução, Em Preparação, 
Cancelado, Aguarda Material e Errado. 

Cada estado representa: 

 
• Pendente: ainda não foi inciada a execução do Pedido 

• Terminado: o pedido foi terminado 

• Em execução: O técnico está a resolver o pedido 

• Em preparação: Pedido está a ser preparado para poder ser executado 

• Cancelado: O pedido foi cancelado 

• Aguarda Material: O pedido fica neste estado quando precisamos por exemplo de uma 
peça de substituição 

• Errado: O utilizador não tem permissões para apagar os seus pedidos e este estado 
representa erros introduzido pelos utilizadores. 

 

O utilizador pode consultar o estado do seu pedido se assim o entender, sem ter de 
telefonicamente de questionar o técnico sobre o ponto de situação do seu pedido. 

Quando o processo do pedido é finalizado sai da lista dos pendentes para a lista dos 
terminados onde pode ser visualizado pelos utilizadores. 

 

Assim termina o processo do Suporte Técnico. 

Figura 35 - Lista de pedidos terminados 
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Agora, todos os técnicos usam a mesma base de dados para guardar informação e o utilizador 
contacta somente uma fonte. Após terminar o seu pedido os técnicos informam o utilizador 
que o mesma foi concluído ou este antecipa-se e visualiza na intranet essa informação. 

Podemos ver do ponto de vista de actividades envolvidas no processo. 

 

 

 

Figura 37 - Modelo de interacção na Cofanor após a implementação 

Figura 36 - Actividades do processo 
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Indicadores de Performance 

 

É possível extrair informação através do suporte técnico na intranet. Essa informação pode ser 
impressa directamente ou exportada para Excel. 

Através dessa informação já temos alguns indicadores para avaliarmos a carga de trabalho do 
Service Desk [14, capitulo 3.1]. Então, para este trimestre um dos indicadores extraído: 

 

INDICADOR 32 - Nº de pedidos de suporte técnico ao DSI  

203 Pedidos Solicitados 

 

Para futuro estão previstos indicadores tais como: tempos médios de resolução e identificar 
problemas recorrentes. 

Para os serviços críticos da organização é efectuado, à parte do resto da Cofanor, o registo das 
paragens de serviço de forma a contabiliza-las à parte devido a terem um peso diferente na 
prestação de serviço do DSI. Com o histórico introduzido obtivemos: 

 

INDICADOR 33 - Tempo de paragem do sistema (Mesmo as inferiores a 60minutos) 

Estimativa de horas totais de laboração da COFANOR (Trim.) 

Figura 38 - Exportar Informação 
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            1.111   horas (este valor vai crescendo todos os trimestres) 

Horas de paragem do sistema 

0,33 Horas 

Disponibilidade 

99,97% 

 

Configuration Management - CMDB 

 

Devido à existência de um software de manutenção, (ManWinWin) onde já continha na sua 
base de dados informação sobre o parque informático da Cofanor, ter uma componente forte 
para gestão financeira e devido aos utilizadores já estarem a usar essa aplicação, esta foi 
melhorada, incluídos novos dados de informação para cada item inserido. Assim foram 
adicionados campos de informação para cada componente. Para além disso foi desenvolvido 
um módulo para a intranet de maneira a ser possível consultar a informação sem ter de 
recorrer ao software e também para poder ligar os items uns com os outros de forma a mostrar 
as dependências existentes, pois o software ManWinWin não permitia essa funcionalidade. As 
duas aplicações informáticas partilham a mesma base de dados para não originar erros de 
sincronismo na informação. Como já existia um repositório DSL [51, capitulo 4.1] (de uso 
obrigatório agora), este foi mantido, houve simplesmente uma estruturação para melhor 
identificação do software e documentação. 

Aplicação ManWinWin 

 

Figura 39 - Aplicação ManWinWin 
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Aqui podem ser consultados stocks de peças suplentes, items existentes na Cofanor. Também 
é possível programar ordens de trabalho (OT) de forma a prevenir incidentes na infra-
estrutura (pró-activo). É de salientar que todos os items do robot do armazém estão inseridos 
nesta base de dados o que permite verificar consumos de items e dai necessidades de 
encomenda de peças suplentes com antecipação para evitar paragens no armazém. 

 

Existem muitas escolhas para procurar um determinado item, as formas mais comuns são pelo 
nome, tipo, estrutura hierárquica das peças ou centro de custo. Após submeter o nosso critério 
de pesquisa, resultará uma lista de itens. Ao seleccionar um item podemos visualizar a 
seguinte informação: 

Figura 40 - Pesquisar Item 

Figura 41 - Visualização de um Item 



Análise e Implementação dos serviços de suporte ao Sistema de Informação 

 

59 

 

 

Para este tipo de item (PC) foram acrescentados campos como IP address, Mac address, 
departamento e secção. Campos que consideramos necessários para melhorar a prestação dos 
serviços e analise de problemas. Para outros tipos de itens foram adicionados outras 
informações. 

 

 

Na Intranet 

 

Figura 43 - Aplicação Intranet CMDB 

Figura 42 - Características de um Item 
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A intranet fornece mais comodidade na consulta, primeiro podemos consultar informação de 
qualquer computador, sendo possível por exemplo seguir hiperligações através dos endereços 
IPs e assim aceder directamente a um switch ou impressora e tem um interface mais amigável 
do utilizador. Podemos acrescentar informação ao item como um histórico de incidentes ou 
informação variada que seja considerada útil.  

Para já, estão disponibilizados items do tipo Computadores, Impressoras, Monitores, software 
e switchs. 

Quando seleccionamos um item abre uma janela com as seguintes informações: Geral, 
Hardware, Software e Compra. 

 

Informação geral  

 

Foi considerada informação geral o código do item, IP address para rápido acesso se 
necessário, Descrição, os utilizadores, departamento e secção para localizar o item na infra-
estrutura e por fim um campo de observações onde é introduzida informação diversa 
dependendo do item. 

 

Informação de Hardware 

 

Neste Tab é disponibilizada a informação de hardware do item que consiste na informação de 
um computador. 

 

 

Figura 44 - Informação Geral 
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Informação de Software 

 

 

Informação do software instalado neste item, sistema operativo, data de instalação e outros 
softwares que importa realçar. 

 

Figura 45 - Informação de Hardware 

Figura 46 - Informação de Software 
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Informação Financeira 

 

 

Bastante útil esta informação pois permite localizar imediatamente a factura associada ao item 
por exemplo, para motivos de garantia. 

 

Informação extra 

Figura 47 - Informação Financeira 

Figura 48 - Informação extra 
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Por fim existe um modo de edição para o departamento IT poder acrescentar informação ao 
item em causa. 

 

Indicadores de Performance 

 

Podemos considerar aqui para indicadores a quantidade de informação extra introduzida em 
cada item, a usabilidade e o resultado de uma auditoria. Após uma auditoria, foi concluído 
que a ferramenta é considerável agora indispensável para a resolução de incidentes e por isso 
podemos considerar um elevado grau de usabilidade. Podemos afirmar ainda que a CMDB 
ajudou também a melhorar os tempos de resolução de incidentes mas como estamos no inicio 
e não havia registos anteriores para o calculo do tempo médio de resolução, baseamo-nos no 
feedback dos utilizadores. 

 

Change Management e Release Management 

 

Gestão de Projectos 

Excedendo as expectativas iniciais foi possível a implementação de uma base de dados de 
suporte ao Change Managemente e Release Management. 

Como referi, não havia um repositório dos pedidos de desenvolvimento de novas 
funcionalidade, aplicações e resolução de erros. Assim foi criada uma vez mais na intranet um 
sítio para o controlo desses pedidos. Aqui os gestores de projectos, podem inserir os pedidos 
de desenvolvimento por áreas conforme mostra a figura a baixo. 

Ao entrar num desses módulos podemos ver os pedidos introduzidos e os estados deles. 
Assim, permite uma melhor organização da informação e partilha com os outros gestores. 
Através dessa partilha de informação é possível os gestores por exemplo, juntarem 
desenvolvimentos comuns e submete-los ao fornecedor juntos de modo a obterem um melhor 
orçamento e definir o conteúdo de uma nova release do sistema.  

 

Figura 49 - Listagem de Módulos 
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Ainda cada gestor pode ver o progresso dos projectos e inserir novos dados, ficheiros e mudar 
o estado do projecto. Para classificação de estados temos: Ajudicado, Aguarda aprovação de 
proposta, Aguarda Material, Cancelado, Em Analise, Em execução,Em preparação, Em teste, 
Pedido de Orçamento, Pendente, Sem efeito, Terminado.  

Figura 50 - Listagem LogBook 

Figura 51 - Detalhe de uma entrada no LogBook 
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Indicadores de Performance 

Ainda é muito cedo para avaliar esta secção devido a longevidade dos projectos e à falta de 
histórico, pode ser referido que é de notar uma dinâmica diferente e positiva na gestão de 
projectos, uma maior interactividade. 

 

4.3 Tecnologias utilizadas 

 

Para a realização deste projecto as tecnologias usadas não são novas no mercado sendo 
bastante divulgadas. Foram então utilizadas as seguintes tecnologias: 

 

• Linux Suse – Linux version 2.6.22.12 
• Apache 2.0 
• PHP version 5.2.4 
• Microsoft SQL Server 2005  
• FreeTDS 

 

Linux SuSe [SuS] 

 

Foi criada uma máquina virtual nos servidores VMware ESX da Cofanor para instalação de 
uma distribuição Linux, onde irão ser trabalhadas as outras tecnologias da Cofanor. Para a 
instalação foi utilizada a distribuição SuSe devido a ser bastante usada na Cofanor e portanto 
o know-how presente é bastante bom. 

 

Apache 2.0 [Apa] 

 

O Apache Server é um software livre, o que significa que qualquer um pode estudar ou alterar 
o seu código fonte, além de poder utilizá-lo gratuitamente. É graças a essa característica que o 
software foi (e continua sendo) melhorado com o passar dos anos. Graças ao trabalho muitas 
vezes voluntário de vários desenvolvedores, o Apache continua sendo o servidor Web mais 
usado no mundo. A sua utilização mais conhecida, é a combinação entre o Apache e a 
linguagem PHP, presente neste projecto. 
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PHP – Hypertext Preprocessor [PHP] 

 

PHP é uma linguagem de scripting com HTML-embebido. Muita da sua sintaxe vem do C, 
Java e Perl com um pequeno conjunto de funcionalidades específicas. O objectivo da 
linguagem é permitir aos programadores web escrever rapidamente paginas geradas 
dinamicamente. 

 

Microsoft SQL Server 2005 [MSS] 

 

Bastante conhecida esta é uma Base de Dados Relacional com muitas outras funcionalidades 
mas não englobadas neste projecto. É nesta base de dados, que estão implementadas as base 
de dados usadas para a criação dos serviços presentes. Interage com o PHP ou software 
ManWinWin para visualização dos dados nela existentes. 

 

FreeTDS [Fre] 

 

O FreeTDS é um conector que permite a ligação entre o PHP e o SQL Server 2005 para troca 
de informação. É uma livraria instalada no Linux e compilada com o PHP para permitir essa 
comunicação.  
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5 Conclusões e perspectivas futuras 

 

5.1 Objectivos atingidos 

 

Hoje em dia, devido a mudança do fluxo dos negócios, é cada vez mais importante diferenciar 
e aumentar a qualidade dos serviços prestados. Para marcar essa diferença e incremento de 
qualidade foi possível o desenvolvimento deste Projecto na Cofanor na área do ITIL. Nesta 
primeira fase como o relatório descreve, incidiu-se na sub-area Service Support, ficando o 
Service Delivery como uma perspectiva de futuro. 

Neste Relatório é então focado o Service Support onde existe um primeiro estudo teórico do 
Service Support [11, capitulo 3] e depois uma implementação à realidade da Cofanor [49, 
capitulo 4].  

A implementação foi faseada. Assim, numa primeira fase foi concebido o Service Desk [55, 
capitulo 4.2], sendo desenvolvido o “Suporte Técnico” na intranet da Cofanor. Pelos 
indicadores recolhidos [56, capitulo 4.2] podemos ter uma ideia concreta do peso do suporte 
técnico no departamento e medir as paragens de serviço do sistema principal da Cofanor. Os 
processos Incident e Problem Management têm como suporte esta base de dados onde são 
registados os incidentes e erros conhecidos. 

Após implementação do Service Desk, foi dada formação a todos os actores envolvidos. 
Terminada a primeira fase, seguiu-se a implementação da CMDB. Estão presentes duas 
vertentes, o ManWinWin [57, capitulo 4.2] e a Intranet [59, capitulo 4.2]. No ManWinWin 
foram efectuadas as alterações necessárias para se enquadrar com o Configuration 
Management [31, capitulo 3.4] e foi desenvolvido de raiz uma extensão na Intranet. Ambas as 
vertentes usam a mesma base de dados. Aqui, também foi possível extrair uma analise dos 
indicadores de performance [63, capitulo 4.2], que concluem uma melhor eficácia do Service 
Desk através do uso da CMDB. 

Por fim e excedendo as expectativas iniciais [2, capitulo 1.3] foi possível já desenvolver uma 
base de dados de suporte aos processos Change Management e Release Management. Estando 
ainda numa fase embrionária, já é possível gerir projectos (alteração ou novos). Quanto aos 
indicadores de performance [41, capitulo 3.5] destes processos, devido à longevidade dos 
projectos, ainda é cedo para poder demonstrar eficácia, podendo no entanto ser analisada a 
interacção entre gestores. 

Podemos então concluir que a implementação efectuada foi de encontro a todos os objectivos 
propostos, suplantando mesmo as expectativas quanto ao Change e Release Management, 
onde só estava prevista a planificação de uma solução, foi no entanto possível implementar 
uma base de dados de suporte a esses dois processos.  

A implementação do ITIL demonstrou ser uma solução fiável, conclusão facilmente 
verificável através dos indicadores de performance analisados.  
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5.2 Perspectivas Futuras 

 

Como foi inicialmente referido esta foi a primeira abordagem à normal ITIL e sua parcial 
implementação na Cofanor (Service Support). Para perspectivas futuras a Cofanor tem 
planeada duas fases. A primeira fase será rever a actual implementação do Service Support 
através da melhoria contínua. Já existem dados e necessidades para essa melhoria. 

Numa segunda fase pretende-se estudar e implementar o Service Delivery, para garantir uma 
melhoria progressiva da qualidade dos serviços de IT, bem como o seu alinhamento com o 
negócio, através de um processo contínuo de negociação, monitorização, elaboração de 
relatórios e revisão dos serviços de IT fornecidos, instigando acções para eliminar níveis de 
serviço inaceitáveis. 
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7 Glossário 

 

Change Adição, modificação ou remoção especificação num 

hardware, software, aplicação, ambiente, sistema ou 

documentação 

Change Advisory Board (CAB) Grupo de pessoas com elevado grau de experiencia que 

podem contribuir com opiniões ao processo Change 

Management para implementações de Changes. Neste 

grupo de pessoas devem estar inseridos representantes das 

diferentes áreas de negocio. 

Change Management Processo para controlar as alterações na infra-estrutura ou 

serviços. Executa as alterações com o mínimo impacto 

possível. 

Configuration Item (CI) Componente da infra-estrutura ou um item associado a 

infra-estrutura. São geridos através do Configuration 

Management. Podem variar quanto a complexidade, 

tamanho ou tipo, ou seja, desde um componente de elevado 

grau de complexidade até a um simples componente. 

Podem ser hardware, software ou documentação. 

Configuration Management Processo que identifica e define os Configuration Items no 

sistema. Verifica também a veracidade dos Items. 

Configuration Management Database 

(CMDB) 

Base de dados que contem todos os Items e as ligações 

entre eles. 

Definitive Software Library (DSL) Repositório de todas as versões autorizadas de Software. É 

uma livraria física, onde todas as cópias de software estão 

inseridas. Elas devem ser separadas por áreas de interesse e 

contém também software adquirido. 

Disaster Recovery Planning Conjunto de processos a executar quando há uma falha, 

principalmente física, para restaurar os processos afectados. 

Incident Qualquer evento que não faça parte dos procedimentos 

normais, pode causar interrupções na qualidade do serviço. 

Incident Management Processo de gestão de incidentes. São inseridos e resolvidos 

se não evoluírem para um problema. 

ITIL OGC IT Infrastructure Library – Conjunto de normas para a 

gestão e aprovisionamento dos serviços IT 

None Error Incidente ou problema em que a causa para tal foi 

identificada. Existe uma solução temporária ou uma 

alternativa permanente para resolução desse erro. Será 

criado um RFC que eliminará esse erro com a introdução de 

uma alteração.  
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Problem Causa desconhecida de uma ou mais incidentes 

Problem Management Gestão de Problemas tem como objectivo minimizar no 

negócio um impacto negativo de incidentes e problemas e 

evitar de forma proactiva a ocorrência de incidentes ou 

problemas. 

Process Conjunto de acções, actividades, alterações, etc. efectuadas 

por um actor com o intuito de atingir um objectivo. 

Release Conjunto de novos ou alterados CIs que são testados e 

introduzidos em ambientes de produção. 

Release Management Gestão de alterações, processo com objectivo de tratamento 

rápido e eficaz de todas as alterações para minimizar o 

impacto de eventuais incidentes nas disponibilização do 

serviço 

Request For Change (RFC) Procedimento de registo de um requerimento de alteração a 

um CIs ou procedimentos existentes na infraestructura. 

Service Desk Ponto único de contacto com o Dep. IT para pedidos de 

serviços IT 
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