Caso de Estudo de Implementação de ITIL Numa Pequena
Organização

Rui Pedro Rodrigues Coelho

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Sistema de Informação Empresariais

Orientador: Prof. Miguel Leitão Bignolas Mira da Silva

Júri
Presidente: Prof. Daniel Jorge Viegas Gonçalves
Orientador: Prof. Miguel Leitão Bignolas Mira da Silva
Vogal: Prof. Rui António Dos Santos Cruz

Outubro 2017

Resumo
Esta tese de mestrado visa abordar os conceitos da biblioteca de infraestrutura de tecnologia de
informação (ITIL) e a implementação de alguns dos seus processos, tendo em conta as necessidades
das organizações e dos seus clientes em implementar esses processos. Através de algumas pesquisas
com intuito de encontrar a melhor ferramenta para a implementação de dois processos, que são
“Gestão de Incidente e Gestão de Pedido”, foi possível encontrar uma ferramenta no universo de muitas
outras que facilitasse a implementação destes processos .
Após o estudo de várias referências bibliográficas e artigos científicos, onde vários autores defendem
os melhores cenários possíveis para uma implementação com sucesso dos vários processos do ITIL,
é importante ter em conta estes cenários e as várias recomendações de formas a evitar frustrações ,
perdas de tempo entre outros aspetos relevantes.
Como ferramenta a escolher para implementar a solução final desta tese de mestrado, serão
implementados os processos com ajuda da ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus, a mesma
vai funcionar localmente numa máquina física ou instalada numa máquina virtual e ligada a uma base
de dados do fabricante Microsoft (opcional), para facilitar a integração e a gestão dos dados dos
utilizadores que serão importados a partir do Active Directory (AD).
De forma conclusiva, estes processos a implementar são vistos como uma form a de apoiar a equipa
de helpdesk, equipa de suporte a gestão e em muitos casos ajudar a equipa de gestão de topo a seguir
as melhores práticas para que as organizações estejam 100% alinhadas ao negócio e aos objectivos
que a organização tenciona alcançar.
Palavras-chaves: ITIL, Processos de ITIL, PME, Analise de Ferramentas para Implementação do ITIL,
ITSM, Tecnologia de Informação.
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Abstract
This master's thesis aims to address the concepts of the Information Technology Infrastructure Library
(ITIL) and the implementation of some of its processes, taking into account the needs of organizations
and their clients in implementing these processes. Through some research to find the best tool for the
implementation of two processes, which are "Incident Management and Order Management", it was
possible to find a tool in the universe of many others that facilitated the implementation of these
processes.
After the study of several bibliographical references and scientific articles, where several authors defen d
the best possible scenarios for a successful implementation of the various ITIL processes, it is important
to take into account these scenarios and the various recommendations of ways to avoid frustration, loss
of time among other relevant aspects.
As a tool to choose to implement the final solution of this master thesis, the processes will be
implemented with the help of the Manage Engine ServiceDesk Plus tool, it will work locally on a physical
machine or installed in a virtual machine and linked to a Microsoft manufacturer database (optional) to
facilitate the integration and management of user data that will be imported from Active Directory (AD).
In a nutshell, these processes to implement are seen as a way to support the helpdesk team,
management support team and in many cases help the top management team follow best practices so
that organizations are 100% aligned with business and the objectives the organization intends to
achieve.
Keywords: ITIL, ITIL Processes, PME, ITIL Implementation Tools Analy sis, ITSM, Informat ion
Technology.
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1. Introdução
Este Trabalho foi concebido no âmbito da tese de Mestrado em Informação de Sistemas Empresariais
do Instituto Superior Técnico. Nesta tese propõe implementar dois processos do ITIL em uma pequena
e média empresa (PME) com várias limitações no que toca a gestão dos seus processos diários.
Para além do objetivo da organização, era poder proporcionar uma maior arrecadação de receitas para
os cofres do estado, alterar a forma com que os processos são executados atualmente e a passarem
a ser executados com maior celeridade de modos a responder as necessidades e exigências dos
utentes no atendimento dos seus pedidos.
Adicionalmente, alinhar os sistemas de tecnologias de informação (TI/SI), através da disponibilidade
de serviços eficazes, no que tange a solução, custo, disponibilidade e suporte dos mesmos, que são
cada vez mais um aliado das áreas do negócio.

1.1. ITIL
Em 2004, os processos de tecnologias de informação, definidos pela Biblioteca de Infraestrutura de
Tecnologia da Informação “ITIL”, foram desenvolvidos com o objetivo de atender às necessidades do
negócio, pois estes dependem cada vez mais das tecnologias de informação.
As melhores práticas utilizadas por essa biblioteca de tecnologia de informação premeia a organizaç ão
como um todo.
A área de tecnologia de informação, em especial, deve estar alinhada com as necessidades do negócio
da organização e desenvolver serviços com vista a alcançar os seus objetivos tanto a curto, como a
médio e a longo prazo. A biblioteca de infraestrutura de tecnologia de informação, ou seja o (ITIL) não
é um método ou manual, é uma estrutura flexível e de difícil compreensão mas que pode ser adaptada
às necessidades do negócio da organização.
A adoção dos processos do ITIL, necessita sempre de um estudo criterioso de viabilidade, onde todos
devem estar engajados, a área de TI da organização pode ser beneficiada proporcionando uma
integração maior internamente no que diz respeito a redução de tempo na execução dos serviços e de
resolução de problemas, aumento da satisfação dos utilizadores, fornecedores, clientes, maior controlo
na gestão, redução de custos operacionais entre outros.
Apesar do grau de complexidade existente ao implementar o ITIL e os seus processos, esta ação será
sempre vista como uma melhoria em todos os níveis para qualquer organização.
A figura (1) que segue na página seguinte tem como objetivo principal, ilustrar os livros que compõem
a edição do ITIL disponibilizada em 2011.

1

Figura 1: Os livros suportados pela versão do ITIL 2011 1

1.2. Definição do problema
Infelizmente, implementação dos processos de informática da repartição fiscal através do ITIL não seria
um processo simples, barato e de fácil execução tal como a própria literatura do ITIL defende que este
processo não é de fácil implementação nas PME’s, pois a gestão da informática em PME’s não são
resolvidos de maneira simples, além de que nas PME’s encontram-se muitas limitações e é muito raro
ter um gabinete dedicado à informática pois os orçamentos são limitados e muitas vezes a melhor
solução é recorrer a empresas externas para gerir os seus processos informáticos.
Estando eu a trabalhar numa pequena repartição fiscal, a gerir uma informática muito limitada, tendo
em conta a localização geográfica da repartição fiscal do Huambo estar a sul de Angola e numa cidade
pequena, com um nível populacional muito baixo e sem oferecer grandes desafios. A grande dificuldade
em implementar os processos do ITIL em PME’s como a repartição fiscal onde faço a gestão da
informática consiste no fato de ser pequena e muito limitada.
O problema reside na inexistência de uma ferramenta que permite a repartição fiscal do Huambo
executar os processos de informática de forma eficaz e eficiente e eliminando assim toda a burocracia
existente em todos os níveis, perda de tempo porque os processos são realizados de forma muito
arcaica e como resultado muitas vezes a perda da informação dos utentes, pois maior parte das vezes
não existe uma ligação entre o técnico que teve acesso ao documento do utente em relação ao técnico
que vai ter contacto com o documento a seguir para poder dar o seu parecer acerca das necessidades
do utente.

1
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Para que seja possível utilizar o ITIL numa pequena organização como a repartição fiscal do Huambo,
é preciso que seja encontrada uma ferramenta que permita implementar os processos do ITIL numa
PME como a repartição fiscal do Huambo e que seja uma ferramenta de fácil utilização e que dê
garantias que a implementação seja possível numa PME.

1.3. Objectivo da Investigação
O objetivo de investigação desta tese consiste em encontrar uma ferramenta que suporte o ITIL e que
seja apropriada para pequenas organizações, como é o caso da Repartição Fiscal do Huambo. Existe
a necessidade de criar um mecanismo para apoiar a repartição fiscal no momento da implementação
dos processos do ITIL na sua infraestrutura informática.
Após várias pesquisas acerca de soluções aplicacionais que pudessem resolver este problema e
implementar o ITIL e os seus processos, para a criação de um sistema de gestão de helpdesk , chegouse a conclusão, que para implementar uma solução que gerisse os processos de pedido de serviço e
incidentes, a melhor solução passava pelo ITIL, visto que os dois processos que se pretende
implementar fazem parte do ciclo de vida do ITIL “gestão de pedidos de serviços e gestão de
incidentes”.
Com base na análise de vários artigos científicos, teses, dissertações, conclui-se que existe um número
considerado de autores que defendem as teorias do ITIL e os seus processos, como se pode verific ar
ao longo deste trabalho desenvolvido e nas referências bibliográficas. De forma a dinamizar os
processos realizados diariamente na repartição fiscal do Huambo, pensou-se numa solução para criar
um sistema de gestão de helpdesk que viesse a contribuir para um melhor desempenho das funções
executadas pelo administrador de sistema da repartição fiscal.
Partindo do ponto em que já havia uma certa necessidade em melhorar os serviços prestados e com
isso alterar também a dinâmica e a forma com que os processos são executados, surgiu então o desafio
de implementar uma solução que fizesse a gestão dos pedidos e de todo o tipo de incidente reportado
pelos técnicos de primeira linha e de segunda linha “front end” e “back end”.
Para uma melhor prestação de serviço, que passa por um melhor atendimento ao público e aos
utilizadores, pretende-se com a resolução deste problema atingir os seguintes objetivos:
Manter a satisfação do utilizador e do cliente através de um tratamento eficaz e profissional de
todos os serviços pedidos;
Fornecer informações aos utilizadores e clientes sobre a disponibilidade de serviços e o
procedimento para a sua obtenção;
Fornecer e entregar os componentes de serviços padrão solicitados;
Assistência com informações gerais, reclamações ou comentários.

3

1.4. Estrutura do Documento
O documento encontra-se dividido em cinco partes, das quais temos: Primeira parte, Introdução e
revisão da literatura acerca dos processos do ITIL e como os implementar; Segunda parte, Uma
abordagem sobre os procedimentos práticos que são elaborados em uma repartição fiscal; Terceira
parte, Elaboração de vários estudos acerca das ferramentas existentes para modelar ou implementar
os vários processos do ITIL.
Quarta parte, Elaboração de simulação da implementação de processos no contexto empresarial ,
Quinta e última parte, Conclusões.
Primeira parte, aborda a importância e a necessidade de justificar o tema proposto, o objetivo
da investigação e os objetivos que motivaram essa investigação. Mostrar a urgência que a
repartição fiscal tem em dinamizar os seus processos de formas a prestar um maior e melhor
serviço aos seus contribuintes e dar suporte técnico aos seus colaboradores e parceiros ;
Segunda parte, abordagem sobre os procedimentos executados diariamente numa repartição
fiscal e como criar mecanismos para os melhorar, sem colocar o normal funcionamento dos
serviços em estado degradante e caminhar para oferecer ou prestar serviços de excelência
dentro dos padrões exigidos;
Terceira parte, várias fases de estudo para se chegar as demonstrações sobre as melhores
ferramentas existentes para se implementar os processos do ITIL de formas a corresponder as
expectativas depositadas nesta matéria;
Quarta parte, elaboração de simulações que conduziram a um contexto do mundo real acerca
de como efetuar um pedido, um incidente e os benefícios de uma boa gestão de ambos;
Quinta e última parte, são relatadas as principais conclusões tiradas na elaboração desta tese
de mestrado.
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2. Trabalho Relacionado
Neste capítulo apresentaremos uma revisão bibliográfica dos temas relacionados a esta tese de
mestrado. Inicialmente será abordado o que é o ITIL, as melhores práticas, benefícios, casos de
sucesso e as fases de maturação do ITIL.
O ITIL é um modelo das melhores práticas para a gestão de serviço de TI. Finalmente, mostraremos
como o ITIL, e as suas representações geralmente incluem apenas conceitos empresariais e
informativos, não cobrindo outros domínios.

2.1. O que é a Framework ITIL
O ITIL é a Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia de Informação, cujo objetivo foi desenvolver
métodos eficazes e eficientes para a prestação de serviços de TI - ou seja, um catálogo das melhores
práticas para a organização de TI, que hoje é conhecido como ITIL®.
Considera-se também o ITIL como um modelo de prática comum que possui o caráter de um padrão
de ramo (Vicente, Marco, Nelson Gama, and Miguel Mira da Silva, 2013).
Ao utilizar o mapa de processo do ITIL, existem vários benefícios, que são:
Os Modelos dos processos do ITIL não são fáceis utilizar e entender. É portanto, ideal para
superar o desafio mais importante no início de qualquer iniciativa do ITIL. Dá a toda organização
uma boa compreensão sobre os conceitos do ITIL;
Os modelos de processos do ITIL estão disponíveis em formatos populares. Basta utilizar as
aplicações de escritório familiares (Microsoft Visio e Excel) para gerir os seus processos ITIL
ou a sua plataforma de gestão de processos;
Os diagramas de processo são totalmente adaptáveis. Isso significa que se economiza esforço
durante a concepção do processo e a documentação, à medida que se modifica os diagramas
de processos existentes - ao invés de começar com uma página em branco.
Dentro da organização, tem-se como potenciais beneficiários dos processos do ITIL após a sua
implementação. Pode-se assim enumerar alguns dos principais beneficiários, que são:
CIO;
Diretores e Gestores de TI;
Provedores de Serviços;
Membros da Equipa de TI;
Gestor de Projetos;
Serviço de Suporte Técnico.
A tabela (1) que segue na página a seguir tem como função, ilustrar algumas áreas de negócios onde
o ITIL pode ser implementado e os benefícios a atingir.
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Tabela 1: Áreas do negócio onde se pode im plementar os processos do ITIL
Áreas de
Negócios onde
Implementar ITIL

Processos a Implementar

Benefícios

Prejuízo

Capacitação
do Negócio

Área de Produção

Gestão de portfólio de serviço, Gestão
financeira.

SIM

NÃO

+/-

Área de Projeto

Gestão do nível de serviço, Gestão de
mudanças, Gestão de lançamento de
novos pacotes de software e a
implementação dos mesmos.

SIM

NÃO

SIM

Área de Suporte

Gestão de incidentes, Gestão de
problemas, Gestão de requisição de
serviços

SIM

NÃO

SIM

Como se pode verificar, existem vários benefícios que a organização pode obter após a implementação
das boas práticas do ITIL.

2.2. A História e a Importância do ITIL
A Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia de Informação 2ITIL foi desenvolvida no final da década de
80 pela Agência Central de Computadores e Telecomunicações (CCTA), e no final da mesma década
foi disponibilizada para o público em geral (Sante, T.v; Ermers, J, 2009). O ITIL3 foi desenvolvido por
uma Agência Governamental da Grã-Bretanha. O motivo para a comissão da CCTA foi a falta de
qualidade dos serviços de TI adquiridos pelo governo britânico, de modo que um método devia ser
encontrado para conseguir uma maior e melhor qualidade de serviço e simultaneamente diminuir os
seus custos.
Enquanto a primeira versão do ITIL baseava-se principalmente na experiência em datacenters com
grandes mainframes, em 2000 foi lançada uma versão revista (ITIL v2), tornando-se o padrão de fato
mundial para a Gestão de Serviços de TI (Sante, T.v; Ermers, J, 2009).
O ITIL suporta um volume de 26 processos que estão totalmente ligados a gestão de serviços de TI e
desta forma, eles podem ser categorizados como pertencentes a um grupo formado por cinco níveis
ou camadas e todos eles têm relação com o ciclo de vida do serviço.
O Mapa de Processo do ITIL abrange o Ciclo de Vida do Serviço completo do ITIL 2011:
Estratégia de Serviço;
Design de Serviço;
Transição de Serviço;
Operação de Serviço;
Melhoria Contínua do Serviço.
A figura (2) que segue na página abaixo, mostra a trajetória do ITIL e as suas fases de evolução ao
longo da sua criação, até aos dias de hoje.
2
3

https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/History_of_ITIL
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Computer_and_Telecommunications_Agency
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Figura 2: Trajetória do ITIL.

Uma das principais vantagens do mapa de processo do ITIL é a apresentação do conteúdo do ITIL em
diagramas de quatro níveis de detalhe. Isso permite que se comece com um olhar para o quadro geral
e para detalhar os detalhes onde são necessário:
Diagrama de processo de nível superior apresenta o ciclo de vida do serviço ITIL em uma única
página;
Cinco diagramas no nível de detalhe 1 explicam os cinco estágios do ciclo de vida do serviç o
ITIL;
Um conjunto de 24 modelos de processos de visão geral do nível 2. Estes modelos fornecem
informações sobre os processos principais do ITIL;
No nível 3, 126 cadeias de atividades detalhadas mostram o que precisa de ser feito como
parte do processo.
Cada livro cobre uma fase do ciclo de vida do serviço com os vários processos do ITIL que são sempre
descritos em detalhes no livro em que eles encontram a sua aplicação-chave (Van Bon, 2007).
Inicialmente o ITIL foi desenvolvido para ser implementado em instituições governamentais, mas com
a evolução do tempo e o crescimento global, o ITIL passou a ser implementado em todas instituições
e a utilização das suas práticas tornaram-se internacionalmente comercializadas. Nos tempos de hoje
o ITIL é visto como a framework mais aceite para ajudar a gerir infraestrutura organizacional de TI.
A figura (3) abaixo na página a seguir mostra o mapa de índice dos processos do ITIL e os níveis onde
estão inseridos os processos.
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Figura 3: Processo de índice do ITIL 4

Em 2007, o ITIL V3 introduziu o princípio ciclo de vida, segundo o qual, o aprovisionamento dos serviços
de TI eram considerados num processo contínuo onde os novos serviços são criados e outros são
eliminados (Sante, T.v; Ermers, J, 2009). A versão atual do ITIL abrange as principais deficiências
identificadas nas versões anteriores, ou seja, está muito focada na tecnologia (Hochstein et al., 2005).
Agora, em vez de se concentrar no próprio serviço, o foco está neste ciclo de vida, renovação e
descentralização dos serviços, com uma maior perspetiva de negócios (Sante, T.v; Ermers, J, 2009).
O produto é um conjunto de modelos de processos mapeados no “Business Process Model and
Notation” (BPMN), com processos, artefatos e eventos. Os diagramas têm capacidades de detalhar e
também têm uma matriz de atribuição de responsabilidades (RACI) para ilustrar a participação das
funções do ITIL nos vários processos ITIL.
Esta ferramenta web utiliza fluxogramas em formato swimline e texto para descrever os processos ITIL.
Os elementos são processos, atividades, papéis e eventos. Ele também usa uma matriz RACI para
mapear funções para processos.
4
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Casewise é um modelo online de processo visual para o ITIL, é uma ferramenta web descrita como "a
primeira visão do diagrama do mundo de todas as orientações para cada um dos cinco novos livros
ITIL v3 fornecendo às organizações a visão para simplificar os alinhamentos de processos de negócios,
garantindo que todos os padrões ITIL sejam frameworks simples e ferramentas de mapeamento". Esta
ferramenta tem todos os processos do ITIL mapeados em BPMN, com processos, atividades e eventos .
Também possui recursos que permitem detalhar os processos e em cada processo é possível verific ar
o desempenho de acordo com os fatores de sucesso (CSFs), Indicadores-chave de desempenho
(KPIs), dicas de melhores práticas, riscos e controlos.
É visível a partir dessas representações que o ITIL é frequentemente descrito como uma arquitetura de
processo, daí o uso de fluxogramas ou BPMN. O padrão BPMN é restrito à modelagem de processos,
não cobrindo a aplicação, infraestrutura ou motivação. O seu principal objectivo consiste em notação
em termos de atividades e as suas relações.
A figura apresentada abaixo ilustra o mapa de processo do ITIL onde consta a Matrix RACI.

Figura 4: 5Raci Matrix – ITIL process map.

2.3. Fundamentos do ITIL
Quanto à gestão de serviços, o ITIL é uma coleção de cinco livros com as melhores práticas
relacionadas com a gestão eficaz e eficiente das TI. Há um esforço nestes livros para ilustrar os

5
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conceitos, relacionamentos, ciclo de vida da estrutura, processos, gestão de informação, sistemas e
bases de dados através de representações visuais.
No entanto, em modelagem de processo (por fluxogramas ou BPMN) em que vemos uma
representação formal, com um modelo simbólico e semântico conhecido. As outras representações
descrevem os domínios ITIL remanescentes, parecem falar de uma abordagem comum, clara, notação
formal e semântica. Além desses livros oficiais, procuramos outras representações gráficas do ITIL.
Encontramos vários diagramas adhoc de organizações com diferentes notações.
Trata-se principalmente de esboços internos, diagramas e fluxogramas expressando as visões do ITIL
e dos seus autores. Porque elas são tantas e tão distintas, as suas descrições seriam demoradas e
pouco dignas de nota. Adicionalmente, também se depararam com algumas soluções comerciais.
Assim, escolheu-se dois dos mais populares para incluir como um exemplo sobre como o ITIL é
geralmente representado. ITIL em mapas de processo, mapas de IT, é anunciado como "uma
referência, concebido para servir de orientação e ponto de partida para as iniciativas ITIL e ISO 20000" .
O mapa de processo ITIL tem sido amplamente aceite por muitas organizações grandes, médias e
pequenas, aproveitando o modelo de processo para implementar o ITIL de forma mais rápida, com
menor custo, menos dependências e sem consultores caros.
O modelo de processo do ITIL, os seus modelos de documentos e o manual do projeto complement ar
fornecem orientação sobre como configurar e executar o seu projeto de implementação do ITIL.
Para uma abordagem mais a fundo, descrever-se-á cada um dos processos e o nível em que cada um
deles está inserido.

2.3.1. Estratégia de Serviço
No primeiro nível é categorizado como estratégia de serviço, encontra-se no primeiro estágio do
incremento dos serviços de TI. Existem quatro processos que estão ligados diretamente à estratégia
de serviços e o grande objetivo deste processo é dar resposta a situações como: Que estratégia deve
ser abordada para responder os anseios dos clientes? Existindo um leque de diferentes clientes e com
anseios diferentes, como definir uma estratégia para atender os seus pedidos?
Os quatro processos relacionados à estratégia de serviço são ilustrados na tabela (2) abaixo. Esta
tabela mostra os processos do ITIL que estão relacionados ao livro estratégia de serviço.
Tabela 2: 6Processos ITIL referentes ao grupo estratégia de serviço (adaptado de Fernando Pires Barbosa,
Carlos Roberto Gressler, Marcio Andre Dell’Aglio Frick, Daniel Michelon de Carli, Giséli Bastos, Henrique Pereira,
Jorge Luiz Alves)
Ciclo de vida da Governança
Melhoria Continua do
Serviço
Medições do Serviço

Estratégia de Serviço

Relatórios de Serviço

Definição de estratégia

Melhorias do Serviço

Gestão do Portfólio de Serviço

Ciclo de vida Operacional
Desenho do
Serviço

Transição
do Serviço

Operação
do Serviço

Gestão de pedido

Gestão Financeira de TI
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2.3.2. Desenho de Serviços
O próximo nível é caraterizado como Desenho de Serviços. O objetivo fundamental destes processos
na fase de desenho de serviço é de estender o serviço para que lhe seja dada dentro das necessidades
para as quais foi criado ou alterado. Este nível comporta sete processos relacionados com o nível de
desenho de serviço. Considera-se assim, as quatro características principais:
Levantamento dos serviços contém os requisitos, recursos e a capacidade necessária;
Ferramentas de gestão dos serviços ao longo do ciclo de vida;
Processos necessários para a passagem, operação e melhoria contínua de serviço;
Métodos e métricas de medição do serviço, itens e arquitetura que formam o processo como
um todo.
Os sete processos do livro do ITIL relacionados ao Desenho de Serviço são ilustrados na tabela abaixo.
Tabela 3: 7Processos ITIL referentes ao grupo desenho de s erviço (adaptado de Fernando Pires Barbosa, Carlos
Roberto Gressler, Marcio Andre Dell’Aglio Frick, Daniel Michelon de Carli, Giséli Bastos, Henrique Pereira, Jorge
Luiz Alves)
Ciclo de vida da Governança
Melhoria Continua
do Serviço

Ciclo de vida Operacional

Estratégia
de Serviço

Desenho do Serviço

Transição
do
Serviço

Operação
do
Serviço

Gestão de Catálogo de Serviço
Gestão do Nível de Serviço
Medições do Serviço
Relatórios de Serviço
Melhorias do Serviço

Gestão de Capacidade
Gestão da Disponibilidade
Gestão da Continuidade do Serviço
Gestão da Segurança da Informação
Gestão de Fornecedores

2.3.3. Transição de Serviço
O nível que segue é o nível referente aos processos de Transição de Serviço. O propósito fundament al
deste nível, é de assegurar que a implementação do serviço atinja às metas detetadas ao longo da
análise detalhada do serviço. Como principais desempenhos, estão associadas a gestão, planeament o
de serviços e as suas alterações, de formas que comecem a realizar com capacidade alta de sucesso.
Gerir a complexidade envolvente nas tarefas de execução de novos serviços, alteração de serviços já
criados no passado, bem como a remoção, crescimento ou corte de serviços.
Os seis processos do livro do ITIL relacionados à transição do serviço são ilustrados na tabela abaixo.
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Tabela 4: 8Processos ITIL referentes ao grupo transição de serviço (adaptado de Fernando Pires Barbosa,
Carlos Roberto Gressler, Marcio Andre Dell’Aglio Frick, Daniel Michelon de Carli, Giséli Bastos, Hen rique Pereira,
Jorge Luiz Alves)
Ciclo de vida da Governança
Melhoria Continua
do Serviço

Estratégia de
Serviço

Ciclo de vida Operacional
Desenho do
Serviço

Transição do Serviço

Operação
do Serviço

Planeam ento da Transição e Suporte
Medições do Serviço

Gestão de Mudanças

Relatórios de Serviço

Ativos do Serviço e Gestão de Configuração

Melhorias do Serviço

Gestão das Entregas e Extinção
Testes e Validação do Serviço
Avaliação

2.3.4. Operação de Serviço
Os processos já observados até agora auxiliam a planear o serviço para executar com aptidão, na fase
de operação do serviço que os clientes entendem o real valor e a qualidade do serviço. Ao longo da
fase de operação onde os projetos e estratégias desenhadas obtêm forma, é nesta fase onde a
qualidade de serviço é avaliada. O próximo nível está relacionado com à operação de serviço.
Todos os processos dessa fase podem ser vistos como um estabelecimento de TI onde o objetivo está
muito vinculado às tarefas que são realizadas no dia-a-dia. A execução de melhorias no serviço fica
degradada caso as tarefas necessárias para fiscalizar o desempenho e os objetivos a atingir não são
realizadas.
O foco dos processos de operação de serviço é de dirigir e realizar as tarefas necessárias para fornec er
e gerir o serviço com níveis excelentes e aceitáveis, tal como a gestão da tecnologia e o conjunto de
meios necessários para suportar o serviço.
Os seis processos relacionados ao livro de Operação de Serviço do ITIL são ilustrados na tabela abaixo.
Tabela 5: 9Processos ITIL referentes ao grupo operação de s erviço (adaptado de Fernando Pires Barbosa,
Carlos Roberto Gressler, Marcio Andre Dell’Aglio Frick, Daniel Michelon de Carli, Giséli Bastos, Henrique Pereira,
Jorge Luiz Alves)
Ciclo de vida da Governança
Melhoria Continua
do Serviço

Estratégia
de Serviço

Ciclo de vida Operacional
Desenho
do
Serviço

Transição do Serviço

Medições do Serviço
Relatórios de Serviço
Melhorias do Serviço

Operação do Serviço
Gestão de Eventos
Gestão de Incidentes
Requisição de Serviço
Gestão de Problemas
Controlo de Acesso
Gestão de Operações

8
9

http://www.cpd.ufsm.br/media/cms/paper/2015/03/22/46997.pdf
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2.3.5. Melhoria Contínua do Serviço
O último nível de processos é o de Melhoria Contínua do Serviço. Os processos neste nível têm como
foco principal, programar e reprogramar os serviços de TI em funç ão dos objetivos a alcançar pela
organização, executando planos de melhorias com frequência.
Nestes fatores insere-se também a inspeção dos níveis de acordos de serviços (SLAs), executar
melhorias não extensas mais significativas na operação de serviço, analisando a hipótese de corte nos
gastos e definir novos objetivos em qualquer fase do ciclo de vida (estratégia, desenho, transição e
operação). A execução de melhoria contínua pode ser repartida em vários níveis, que são:
O que se pretende medir: Definir uma check list de tudo que se pretende medir;
O que é possível medir: É impossível medir tudo. Quais as mais relevantes?
Recolha de dados: Como obter a informação? Quem terá essa tarefa? Os dados são fidedigno?
Tratamento dos dados: Com que intervalo? Que tipo de formato? Nível de exatidão?
Analisar os dados: Existe ações reativas? Os objetivos foram alcançados? Os

10SLAs

cumpridos?
Mostrar e utilizar a informação: Quem deve ver a informação? Como gráficos? Planeament o
de ação;
Executar ações de correção: Trabalhar a informação em ações para melhoria dos serviços.
Os processos do livro de Melhoria Contínua do Serviço do ITIL são ilustrados na tabela abaixo.
Tabela 6: Os 11processos ITIL referentes ao grupo m elhoria de contínua do serviço (adaptado de Fernando Pires
Barbosa, Carlos Roberto Gressler, Marcio Andre Dell’Aglio Frick, Daniel Michelon de Carli, Giséli Bastos,
Henrique Pereira, Jorge Luiz Alves)
Ciclo de vida da Governança
Melhoria Continua
do Serviço

Estratégia de
Serviço

Ciclo de vida Operacional
Desenho do
Serviço

Transição do
Serviço

Operação do
Serviço

Medições do Serviço
Relatórios de Serviço
Melhorias do Serviço

2.4. Implementação do ITIL 2011
As empresas precisam gerir a prestação de serviços de TI que apoiam os utilizadores na condução das
suas atividades no contexto dos processos de negócios (Braun & Winter, 2007). Com o foco inicial de
fornecer um modelo de gestão de serviços de TI que esteja alinhado com todas as áreas de negócio e
TI da organização, fazendo assim com que nascesse uma linha única de comunicação entre as áreas
mencionadas acima.

SLA é um acrónimo para Service Level Agreement. O SLA representa um acordo com os níveis de qualidade
que o serviço deve oferecer em determinadas condições de utilização
10

11

http://www.cpd.ufsm.br/media/cms/paper/2015/03/22/46997.pdf
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De acordo com o escritório de comércio governamental (OGC (2007)), a gestão de serviços de TI é
vista como a implementação e gestão da qualidade dos serviços de TI de forma a atender as
necessidades do negócio.
Malcolm Fry (2004) definiu a existência de dez motivos que garantem a implementação do ITIL com
sucesso ou não. De forma pormenorizada, abaixo seguem os dez motivos:
Caraterização pelo descomprometimento da gestão para com os objetivos do ITIL. Com uma
boa orientação por parte dos gestores, os benefícios da utilização desse modelo de referênc ia
estará em alta;
Usabilidade dos diagramas que abrangem detalhadamente toda a estrutura organizacional da
empresa. Segundo Fry (2004), é escusada a existência de mapas det alhados de todos os
processos envolventes na organização. Essa prática acarreta gasto de tempo e recursos
desnecessários;
Implementação do ITIL como dificuldade, ausência de instruções de trabalho que são as regras
de crescimento, definição de prioridades, categorias de mudanças. Estes indicadores são
essenciais e devem ser analisados sempre que assim se justificar.
Ausência de atribuição para os funcionários

da organização. Este aspecto trava o

aperfeiçoamento diário do ITIL, o que seria diferente, se atribuindo uma tarefa a cada
funcionário para controlar e gerir com frequência a biblioteca ITIL e os processos da
organização.
Centralização no foco do desempenho. Várias tarefas da área de TI esquecem de que deve
existir um meio-termo entre a qualidade, os processos e o desempenho. O ideal é dedicar maior
carga horária para melhorar a qualidade do processo de implementação do ITIL.
Ansiedade por parte da equipa de TI em querer implementar todos os processos de gestão de
uma única vez. Para as organizações, isso representa um desgaste exagerado alinhado à
confusão e ao cansaço do grupo de trabalho podendo comprometer a implementação eficiente
e eficaz desse guia.
Dificuldade em implementar todos os processos do ITIL, e manter ao mesmo tempo um
equilíbrio no desempenho. Lembrando que um processo de implementação leva anos até
tornar-se maduro, e nem sempre existe a necessidade de se aplicar todas as bibliotecas do
ITIL.
Separação fundamental. Este fator pode causar vários conflitos internos. Uma solução sugerida
pelo autor é a possibilidade de se trabalhar em grupos, pois parte-se do pressuposto, que
trabalhar em equipa auxilia na minimização dos conflitos internos.
Utilização de outros modelos de referência para solucionar os processos de organização. Para
Fry isto é um erro. Por mais que o ITIL seja uma ótima framework não se pode deixar de
considerar outros modelos de referência como, por exemplo, o COBIT ou Project Management
Body of Knowledge (PMBOK). Isto porque, o ITIL trabalha com o conceito de compatibilidade
entre ferramentas permitindo maior flexibilidade na escolha.
Ausência de uma revisão periódica da estrutura do ITIL. Quando as suas técnicas estão a ser
aplicadas na organização, essa revisão permite visualizar de forma eficaz onde estão os erros,
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os pontos onde existe a necessidade de se fazer ajustes, os ganhos de produtividade após a
implementação do ITIL e outros.
De forma a dar um contributo as teorias Malcolm Fry (2004), abaixo será apresentada a tabela (7), que
tem como principal objetivo mostrar alguns fatores de sucesso e insucesso na implementação do ITIL.
Tabela 7: Fatores de sucesso e falhas na implementação do ITIL
Fator de Sucesso

Fator de Falha

Ter processos proprietários que dedica tempo
e foco para conduzir um processo específico.

O dono do processo é inexistente. Há mais de um
processo proprietário atribuído a um particular processo.

Compromisso com a gestão para aumentar o
conhecimento e implementar tarefas e vários
trabalhos.

Os gestores não estão envolvidos com a capacitação
dos seus técnicos através de treinos e ferramentas. Não
são nomeadas as pessoas certas para os papéis certos
e a gestão deles.

2.5. A Framework ITIL nas PME’s
Os benefícios da gestão de mudança e os resultados podem ser relevantes para as pequenas e médias
empresas (PME’s 12), na utilização das práticas do ITIL para a gestão de serviços de TI.

2.5.1. Benefícios do ITIL nas PME’s
Segundo Malcolm Fry, 2004, Fernandes Abreu 2006 e

13Pultorak

2005, que defendem a existência de

alguns benefícios ao implementar as boas práticas do ITIL nas PME’S. Pode-se assim enumerar alguns
destes benefícios para as organizações e os seus clientes.
A melhoria da visibilidade nas mudanças e comunicação da mesma ao longo da empresa e a
satisfação dos clientes;
Garantia que apenas as mudanças que oferecem benefícios à empresa são aprovadas;
Garantir que todas as alterações propostas são escalonadas com base nas prioridades do
negócio e o impacto na infraestrutura;
Melhoria da capacidade de regredir a um estado anterior no caso de falha na mudança ou no
caso do resultado for inesperado;
Tempo para implementar alterações e reduzir as perdas;
Melhoria da satisfação interna dos colaboradores;
Redução gradual dos custos de treino e custos relacionados com os incidentes e problemas;
Melhor utilização dos recursos de TI e maior clareza no custo dos serviços;
Melhoria da disponibilidade dos sistemas e aplicações;
Melhoria da produtividade das equipas de serviços;
Fornecimento de subsídios concretos para justificar o investimento em TI;

12
13

http://techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/1734
https://student.dei.uc.pt/~gjesus/CSI/Trabalhos/ITIL.doc
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Serviço de TI detalhado e bem documentado;
Ambientes de TI muito mais estáveis;
Aumento de confiança e credibilidade como garantia de fornecimento de serviços de qualidade;
Meios de comunicação simples, objetivos e claros;
Diminuir o tempo de espera para que os novos produtos entrem no mercado.

2.5.2. Benefícios da Gestão de Mudança de TI nas PME´s
A tabela (8) apresentada abaixo tem como objectivo, ilustrar alguns benefícios existentes na gestão de
mudanças após adoção das boas práticas do ITIL em função de algumas áreas do negócio.
A tabela retrata os benefícios de uma gestão de mudança.
Tabela 8: A tabela seguinte (retirada do artigo “14Remedy Customer Practices - Managing Change in the Real
World” de Malcolm Fry) apresenta outros benefícios citados por clientes da Remedy:

2.5.3. Definição dos processos de Mudança
No que toca aos tipos existentes de processos de mudanças, podemos definir três tipos de processos
de mudanças onde cada um deles tem as suas próprias características. Estes tipos são:
Mudanças Operacionais;
Mudanças Aplicacionais;
Mudanças de Infraestrutura.
Na mudança operacional podemos encontrar as alterações ao nível do utilizador final e que têm como
controlador o helpdesk . Essas mudanças podem ser: Redução do número de exercícios de incêndio e
14Fry,

Malcom (2004), “Remedy Customer Practices - Managing Change in the Real World”, http://www.remedy.com
/solutions/documents/white_papers/Remedy_WP_ChangeMgmt_CustomerPractices.pdf
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volume de suporte, automatização dos processos e eliminação dos papeis e muitas outras alterações,
já na mudança aplicacional onde as mudanças são feitas só a nível da aplicação com a redução de
custos de suporte, eliminar o papel e os custos de armazenamento e por fim a mudança de
infraestrutura de TI onde se conclui ser a mudança mais melindrosa pois nessa fase a mudança ocorre
de forma menos automática, o que proporciona uma maior perda de tempo e um número muito
considerável de erros onde os resultados são considerados como uma falha total.
Para

15Garbani,

Jean-Pierre, gerir de forma acertada os processos de mudanças requer um ciclo que

abrange a documentação do pedido, planeamento, aprovação, implementação e documentação. A
imagem apresentada abaixo, retirada do artigo “Best Practices for Infrastructure Change Management ”,
cujo autor é referenciado acima no início do parágrafo, tem como objetivo mostrar os ciclos da
mudança.
Como já relatado anteriormente, o impacto causado na gestão de mudanças “débil” pode ser muito
relativo na qualidade do serviço de TI, pode reverter em falhas de mudanças, processos de aprovaç ão
ineficientes e muito demorados, altos custos e perda de tempo na fase de implementação das
mudanças.
Os processos executados manualmente, para além das perdas de tempo, têm algumas barreiras
causadas pela capacidade e conhecimento humano, levando assim a uma gestão de mudanças “débil”.
No caso dos processos automáticos são passíveis a reduções de custos, melhor disponibilidade de
serviço em várias formas e minimizar os riscos de mudança na infraestrutura, tornando assim a gestão
de mudanças mais eficiente. A figura abaixo apresentada, está associada com o fluxograma do ciclo
de mudança de infraestrutura.

Figura 5: Ciclo de mudança de infraestrutura adaptado de (Garbani, Jean-Pierre (2004), “Best Practices for
Infrastructure Change Management”).

Garbani, Jean-Pierre (2004), “Best Practices for Infrastructure Change Management”, http://www.
remedy.com/solutions/documents/misc/BestPractices_Infrastructure ChangeMgmt.pdf
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2.5.4. Razões Para Implementar as Boas Práticas do ITIL nas
PME’s
Segundo Gaspar, Gomes e Miranda (2010) as principais razões para se implementar as boas práticas
do ITIL na PME’s são:
Adoção de práticas já utilizadas internacionalmente;
Retorno mais rápido sobre o projeto de implementação;
Os processos serão mais eficientes e eficazes, com foco na rapidez e resultados positivos;
Melhoria de qualidade dos serviços de TI;
Alinhamento da TI com as necessidades do negócio;
Aumentar a satisfação do cliente;
Obter a visão da capacidade atual da organização;
Manter a equipa de TI focada e motivada.
Para Fernandes e Abreu (2008) o ITIL tem como principal objetivo promover um conjunto de práticas
de gestão de serviços de TI testados e comprovado no mercado e podem servir como orientadores nas
organizações que já utilizam serviços de TI em produção e desejam aplicar melhorias, no que toca a
execução de novas operações.

2.5.5. Vantagens e Desvantagens na Implementação do ITIL
nas PME’s
Como principais vantagens do ITIL nas PME’s, conclui-se que os processos do ITIL são uma mais-valia
para as PME’s. Deste modo, apresentar-se-á alguns aspetos que são considerados como vantagens e
desvantagens na aplicação das boas práticas do ITIL nas PME´s.
Com base nas razões defendidas pelos autores “Gaspar, Gomes e Miranda 2010”, concluiu-se que os
pontos fortes na implementação das boas práticas do ITIL têm um peso superior em relação ao peso
suportado pelos pontos fracos na implementação do ITIL.

Pretende-se com isso dizer que

independentemente de ser uma PME de nível médio ou alto, uma vez os processos do ITIL bem
implementados a empresa só tem a ganhar.
Já no sentido inversa, existe pouca informação acerca dos prejuízos ou fracassos relatados por PME’s
que implementaram o ITIL.

2.5.6. Recomendações Futuras
Para recomendações futuras na implementação dos processos do ITIL em ambiente empresarial, devese ter em conta os aspetos abaixo mencionados.
Alinhamento da TI em função ao Negócio;
Entrega de Valor;
Demonstração do ROI (Return of Investiment);
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Redução de Custos;
Gerir a Segurança da Informação;
Garantir a Conclusão da Implementação Dentro do Prazo;
Executar Mudanças Com a Máxima Agilidade.
Para uma melhor perceção dos requisitos, necessidades emergentes e as probabilidades que as
organizações têm é de extrema utilidade selecionar uma ferramenta que possa ser implementada com
rapidez e que realmente venha acrescentar valor a organização e que de certa forma consiga suportar
as necessidades identificadas.
As PME’s devem centrar-se em implementar soluções de ITIL nas áreas que venham trazer maiores
benefícios.
Desta forma, de entre algumas competências relacionadas com o modelo das melhores práticas do
ITIL, sugere-se que as organizações concentrem as suas energias nas quatro funcionalidades
fundamentais, que são:
Gestão de incidentes;
Gestão de problemas;
Gestão de Mudanças;
Gestão de configuração.
Com estas funcionalidades pertencentes ao serviço de suporte, é possível aperfeiçoar a utilização dos
recursos existentes. A figura (6) abaixo apresentada, foi (retirada do artigo “ITIL for the small and MidSized Business (SMB)” da BMC16 Software). Tem como objetivo, mostrar as áreas do ITIL com um
índice de maior importância para as PME´s.

Figura 6: Principais áreas de atenção nas PME’s . Adaptado do artigo (BMC Software (2005), “ITIL for the Small
and Mid-Sized Business (SMB))

BMC Software (2005), “ITIL for the Small and Mid-Sized Business (SMB)”, http://i.i.com/cnwk.1d/html/itp/Magic
_ITIL.pdf
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2.6. Analise Crítica
Segundo Magalhães e Pinheiro, para uma PME alcançar os benefícios propostos na adoção das boas
práticas do ITIL, é necessário que a organização que tenciona adorar o ITIL já tenha reconhecido a
importância do mesmo e esteja seriamente comprometida com a sua implementação, envolvendo toda
a equipa, tanto da área de TI quanto nos setores de negócio. Com a obtenção do comprometimento de
todas as partes envolvidas.
Por natureza a implementação dos processos do ITIL são muito complexos, muitas vezes tornam-s e
ainda mais complexos por questões culturais e resistências as mudanças definidas pelas organizações .
É de extrema importância a existência de recursos para suportar o projeto ao longo do seu ciclo de
vida. Por outro lado, não há garantias de que o retorno desejado seja imediato, o que pode acabar por
levar a PME’s a rotura financeira ao longo das várias fases da implementação e após a implementação,
conforme defende Van Bon (2015).

2.6.1. Fatores Críticos
Pode-se assim considerar os aspetos abaixo, como causadores do fracasso ou as causas que tornam
o processo de implementação do ITIL nas PME´s impossível de obter o sucesso desejado. Segundo
Van Bon.
Fatores que dificultam a implementação do ITIL:
Falta de patrocínio;
Falta de comprometimento e entendimento;
Cultura da empresa;
Excesso de expetativa;
Problemas na gestão de projetos;
Falhas de comunicação;
Objetivos não alcançados.
Álvaro Leão no seu artigo, diz que a aplicação do ITIL é inviável em PME’s de desenvolvimento de
software) porque o ITIL é uma framework extremamente extensa, complexa e com custos altos de
Implementação, que são notáveis até mesmo nas fases iniciais. Quer isso dizer que o processo de
implementação do ITIL nas PME´s requer uma maior personalização e estruturação dos processos da
organização.
Fatores que Contribuem para Implementação do ITIL:
Apesar das várias desvantagens citadas por Van Bon, existem também vantagens por exemplo para
as PME’s de desenvolviment o de software, tem-se em consideração as cinco principais razões para
implementar o modelo defendido por Scherer (2012) em PME’s. Eles são:
Modelo não proprietário;
Modelo não prescrito;
Modelo que fornece as boas e melhores práticas;
Modelo utilizado por milhares de empresas no mundo inteiro;

20

Modelo que ajuda a entender os requisitos da norma ISO/IEC 20000.
Conclui-se que o problema que deu origem a esta tese de mestrado é um problema existente nos dias
de hoje e tem uma relevância muito grande. Com base nas várias literaturas revistas, onde são
abordados vários aspetos como por exemplo: Implementação do ITIL nas PME’s, os benefícios da
implementação do ITIL nas PME’s, fatores que levam os processos de implementação do ITIL ao
fracasso, o alto custo que as PME’s têm de suportar para implementar os processos do ITIL e o enorme
grau de complexidade de implementação do ITIL nas PME’s.
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3. Caso de Estudo
A repartição fiscal do Huambo é constituída por três secções e dois gabinetes, o primeiro pertencent e
ao chefe principal e o segundo pertencente ao chefe adjunto da repartição fiscal. A repartição fiscal do
Huambo está equipada com vinte e quatro computadores de mesa, quatro computadores portáteis,
uma máquina de impressão de cartões em pvc, cinco impressoras onde duas das cinco são
simplesmente impressoras normais e as três restantes são impressoras multifunções, dois switch, dois
patch painel, um router, dois servidores, uma ups, uma antena para satélite, um gerador, um projetor e
duas máquinas de certificação de documento de liquidação de impostos (dli).
O banco fiscal está equipado com os seguintes equipamentos:
Dois computadores de mesa, duas impressoras de dar e duas certificadoras de documentos
de arrecadação de receitas (dar).
O administrador de sistemas tem como funções principais:
Gestão do sistema integrado entre a repartição fiscal e o banco fiscal;
Gestão de todos os ativos acima mencionados;
Gestão de todo o parque informático;
Suporte direto ao utilizador;
Gestão e requisição de equipamentos e consumíveis.

3.1. Repartição Fiscal do Huambo
As secções que constituem esta repartição são as seguintes:
Secção de Legislação Tributária (SLT);
Secção de Cadastro e Arrecadação (SCAR);
Secção Preventiva de Fiscalização Tributária (SPFT).

3.1.1. Secção de Legislação Tributária
Tem como principais tarefas o registo de imóveis, cálculo e cobrança do imposto predial urbano (ipu),
análise aos pedidos de amortização de divida fiscal, cálculo de multas, juros fiscais, penhoras ,
sucessões de bens, heranças e todo e qualquer ato que esteja ligado direta ou indiretamente a lei
tributária angolana.
Esta secção é composta por sete funcionários, onde cada um utiliza um computador de mesa ligado a
rede para as suas atividades diárias. Esta secção está também equipada com uma impressora
multifunções.
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3.1.2. Secção de Cadastro e Arrecadação
As atividades diárias desta secção passam por: Emissão de Número de Identificação Fiscal (NIF),
Alteração de dados dos contribuintes, cessação dos números de identificação fiscal, transferência de
domicílio fiscal e liquidação de todos os impostos existentes na lei tributária angolana. Os números de
contribuintes podem ser emitidos em quatro tipos e impressos em papel A4 ou em cartão pvc. Os tipos
de números de identificação fiscal estão divididos em quatro grupos, que são:
Número de Identificação Fiscal Tipo Um;
Número de Identificação Fiscal Tipo Dois;
Número de Identificação Fiscal Tipo Cinco;
Número de Identificação Fiscal Tipo Sete.
O número de identificação fiscal tipo “um”, está associado ao número do bilhete de identidade angolano,
que é também designado por tipo individual e serve exclusivamente para abertura de conta bancária,
emissão do bilhete de identidade e está associado a todos os atos que estejam ligados diretamente a
um individuo.
Os números de identificação fiscal tipo dois e cinco, estão associados a atividades comerciais onde
existe obrigações com o estado. Na subsecção 3.1.4, abordarei de forma muito sucinta os tipos de
obrigações que estes números de identificação fiscal têm com o estado. Esta secção tem também a
responsabilidade de emissão de certidão de não divida a favor aos contribuintes que a solicitam e com
apoio das outras duas secções mencionadas na secção 3.1.
O número de identificação fiscal do tipo sete é atribuído as associações religiosas, partidárias ,
associações sem fins lucrativos, empresas públicas entre outras. Este tipo de número de identificação
fiscal não tem qualquer obrigação com o estado e em situação alguma podem ser cobradas qualquer
tipo de contrapartida pelas suas atividades.
Esta secção funciona com seis técnicos, onde cada um utiliza um computador de mesa ligado a rede
para as suas atividades diárias, está também equipada com uma impressora multifunções, uma
máquina de impressão de cartões de contribuintes em pvc e duas máquinas registadoras dos
pagamentos feitos para o estado por parte dos contribuintes que detém os números de identificação
fiscal com obrigatoriedades para com o estado.

3.1.3. Secção Preventiva de Fiscalização Tributária
Esta secção tem como funções a cobrança de impostos as empresas com atividades e que possuam
os números de identificação fiscal do tipo dois e tipo cinco, cálculo das multas e juros por impostos
pagos fora do prazo estabelecido para o efeito, produzir mapas mensais das receitas que entraram
para os cofres do estado, produzir notificações, parecer contabilísticos sobre as empresas, fazer
contabilidades e lançamentos contabilísticos, fiscalizações internas e externas as empresas e análise
dos relatórios de contas anuais entregue pelas empresas a esta secção.
As empresas portadoras dos números de identificação fiscais do tipo 2 e 5 têm as obrigações de pagar
os seus impostos com regularidade, apresentar o modelo 1 e 2 no final de cada ano económico, pagar
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IRT pelo número de funcionários, esta secção funciona com oito técnicos, onde cada um utiliza um
computador de mesa ligado a rede para as suas atividades diárias, está também equipada com uma
impressora multifunções e um computador portátil para a realização de fiscalizações externas.

3.2. Processos Organizacionais
Os processos organizacionais de uma repartição, não são nada mais do que as tarefas realizadas por
técnicos capacitados para o efeito. Podemos de forma simples e sucinta enumerar cada um dos
processos organizacionais que são executados em uma repartição fiscal.
Ligação dos equipamentos;
Abertura do dia de trabalho nas aplicações de cadastro e receitas;
Geração de mapas e relatórios diários de pagamentos feitos e recebidos para consolidação
com o banco fiscal;
Transferência dos valores virtuais para o cofre do estado no final do dia de trabalho;
Fecho do dia de trabalho na aplicação de receitas;
Anulações de cobranças mal feitas na aplicação de receitas;
Estorno de valores pagos a número de identificação fiscal pertencente a outros contribuintes
que não os proprietários das empresas;
Emissão de certidão de não divida pela aplicação de receitas;
Realização de exportação de ficheiros rar na aplicação de cadastro onde os números de
identificação fiscais são gerados pela repartição fiscal e enviar os mesmos para o cadastro
central a nível nacional;
Realização de importação de ficheiros rar dos números de identificação fiscais gerados pelo
cadastro central a nível nacional nas aplicações de cadastro local, imposto predial urbano e
imposto industrial;
Realização de cópias de segurança de todas as aplicações;
Atualização da base de dados da aplicação de contas correntes;
Fecho do dia de trabalho na aplicação de cadastro local;
Fecho do mês de trabalho na aplicação de receitas;
Fecho do ano económico na aplicação de receitas.
Desligar os equipamentos;
Para o bom funcionamento de uma repartição fiscal, é necessários que estes processos sejam
executados diariamente pelo administrador de sistemas de formas a garantir que o próximo dia de
trabalho corra dentro dos padrões definidos. Com exceção ao fecho do mês e fecho do ano, todos os
outros processos são realizados diariamente.
Dê forma demostrativa a tabela (9), apresentada abaixo, é uma tabela com detalhes básicos sobre que
processos organizacionais, aplicações utilizadas diariamente na repartição fiscal, acessos e privilégios
concedidos aos chefes principais, chefes de secção e ao administrador de sistemas da repartição fiscal.
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3.3. Objetivos da Investigação
Pretende-se dinamizar a forma como as requisições e pedidos de serviços são feitas (requisições de
consumíveis diversos, requisição de equipamentos de TI e serviços de suporte aplicacional, alteração
de palavra-passe dos utilizadores de acesso ao domínio, alteração de palavra-passe de acesso as
aplicações, documentos afetos aos contribuintes que circulam de uma secção para outra sem um
acompanhamento eficaz e eficiente).
Atualmente os pedidos de serviço e suporte aplicacional são feito quase de forma arcaica, se assim se
pode dizer, o que acaba por limitar a forma de trabalhar, por um lado temos os nossos contribuintes
perdidos sem saber muitas vezes qual foi o passo seguinte do seu processo após o registo de entrada
do mesmo nos serviços da repartição fiscal.
A tabela (9) apresenta as diversas aplicações como sistema de gestão de imposto predial urbano
(SGIPU), sistema de gestão tributária (SGT), sistema de gestão de contribuintes (SGCT), sistema de
gestão de contas correntes (SGCC), sistema de gestão de imposto industrial (SG2I) e por último a
aplicação de cálculo de imposto de rendimento do trabalhador (IRT) que são utilizadas no dia-a-dia de
uma repartição fiscal.
Tabela 9: Tabela das aplicações de gestão utilizada na repartição fiscal

Privilégios ao chefes/ secção/
Administrador de sistemas

Processo executado por
aplicação

Área

Aps

SGIPU

SGT

SGCT

SGCC

SG2I

IRT

SLT

SCAR, SLT e
SPFT

SCAR, SPFT e
SLT

SPFT e SLT

SPFT

SPFT

Lançamento,
pagamentos,
mapas,
certidões de
não divida,
consulta e
anulação de
pagamentos,
emissão de
mapas,
alteração de
dli, estorno,
estatísticas e
conta corrente.
As secções
SLT e SPFT
só procedem a
consulta e
extração de
mapas.
Só o
administrador
é que tem
privilégios de
anular
qualquer
pagamento.
Só a chefe
principal é que
pode emitir
certidões de
não divida.

Emissão,
alteração,
consultas e
cessão de nif’s.

Consulta,
emissão de
conta corrente.

Modelo 1 e 2
de entrega de
contabilidade
de fecho do
ano
económico,
Registo,
alteração e
eliminação dos
modelos 1 e 2

Cálculo do
pagamento de
IRT.

A secção SLT,
pode executar
todas as tarefas,
desde que
consulte ao
administrador e
com o parecer
dos chefes
principal e
adjunto.
A secção SPFT
só pode
consultar e
imprimir nifs.

Consulta,
emissão de
conta corrente.

Só o
administrador
de sistemas é
que tem o
privilégio de
alterar e
eliminar
qualquer
modelo 1 ou 2.

Emissão
caderneta
predial, cálculo
imposto
predial /
medida e
certidão
matricial.

Toda e
qualquer
alteração
estão sobre
responsabilida
de do
administrador
de sistemas.
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Segurança da aplicação

Só o
administrador
de sistemas
tem a
responsabilida
de de inserir
novos
utilizadores,
alterar
palavra-chave
e dados dos
utilizadores

Só o
administrador
de sistemas
tem a
responsabilida
de de inserir
novos
utilizadores,
alterar
palavra-chave
e dados dos
utilizadores

Só o
administrador de
sistemas tem a
responsabilidad
e de inserir
novos
utilizadores,
alterar palavrachave e dados
dos utilizadores

Só o
administrador
de sistemas
tem a
responsabilida
de de inserir
novos
utilizadores,
alterar
palavra-chave
e dados dos
utilizadores.

Só o
administrador
de sistemas
tem a
responsabilida
de de inserir
novos
utilizadores,
alterar
palavra-chave
e dados dos
utilizadores

Só o
administrador
de sistemas
tem a
responsabilida
de de inserir
novos
utilizadores,
alterar
palavra-chave
e dados dos
utilizadores

Daí ver o ITIL como uma solução muito prática para a resolução do problema da gestão da informátic a
da repartição fiscal, pois a necessidade é extrema em implementar os processos do ITIL, de forma a
que sejam dadas respostas rápidas e práticas aos problemas na gestão de informática.
Tendo em vista uma implementação dos processos do ITIL bem executada, ter-se-ia uma visão muito
ampla a cerca dos processos diários, dar um maior acompanhamento aos processos e tarefas que são
realizadas diariamente sem que o técnico tenha necessidades de fazer um grande esforço o que
atualmente origina muitas vezes congestionamento de processos, filas de espera saturadas, tempo
excessivo de espera por um processo e muita incerteza acerca do tempo de resolução dos processos.
Após as várias literaturas revistas sobre as implementações de pedidos de serviços e gestão de
incidentes, conclui-se que, uma implementação dos processos do ITIL seria uma mais-valia para a
resolução dos problemas com a gestão de informática, visto que os processos do ITIL têm se revelados
de extrema importância, tem características fundamentais para alinha os processos organizacionais ,
estruturais, aplicacionais e nas áreas de TI no seu todo.
Tendo em conta a forma com que os pedidos e incidentes s ão registados nas ferramentas existentes
para o efeito, concluiu-se que o controlo dos processos gerados diariamente seriam geridos de forma
mais eficaz e eficiente, para garantir a satisfação dos clientes (contribuintes) e criar uma forma de gerir
as expetativas dos mesmos.
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4. Ferramentas Analisadas
No leque de muitas ferramentas disponíveis no mercado, houve a oportunidade de conhecer enumeras
ferramentas para modelar os processos do ITIL. Infelizmente, nem todas as ferramentas existentes
neste universo são capazes de resolver o problema proposto. Neste contexto, surgiu a necessidade de
efetuar uma análise alargada que permitiu selecionar seis ferramentas no meio de muitas outras.
Dentro das necessidades deste projeto de tese de mestrado, foram selecionadas apenas seis
ferramentas com base nos seguintes requisitos:
Melhor Desempenho;
Compatibilidade de Hardware e Software;
Versão Open Source, que é considerada como um dos requisitos mais importantes;
Tipos de processos ITIL suportados;
Utilização Intuitiva para facilitar a integração em ambiente de produção.
Com base nestes requisitos, analisou-se também a forma como elas implementam os processos de
Incident Management e Request Fulfillment como será demonstrado no capítulo a seguir. Estas foram
as abordagens que levaram a escolher as seis ferramentas que serão apresentadas na tabela a seguir
e serão abordadas com maior enfase nas secções seguintes deste capítulo.
De certa forma, a tabela (10), apresentada abaixo, acaba por auxiliar na justificação do porquê da não
escolha de outras ferramentas pois as ferramentas não escolhidas têm os requisitos e desempenhos
incompletos em relação as ferramentas escolhidas para a resolução do problema proposto nesta tese
de mestrado.
A tabela 10 apresenta as propriedades das (6) ferramentas escolhidas para a fase de testes.

iTop 17

Otrs 18

Citsm art 19

Manage E. S.
Plus

Solar Wind
HelpDesk

OpMon

Combodo

Open
Tecnology
Real Services

CITSmart

Manage
Engine

Solar Wind

Op Service

Frances e Inglês

Português,
Espanhol,
Alemão,
Chines, Inglês
e mais 33
idiomas.

Português Brasil,
Espanhol e Inglês.

Português
Brasil e
Inglês.

Inglês

Português
Brasil e Inglês

Idioma

Fabricante

Nome da
Ferramenta

Tabela 10: Tabela com informações de todos os fabricantes das aplicações selecionadas

17

https://www.combodo.com/itop

18

https://www.otrs.com

19

http://www.citsmart.com
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Outros Serviços
Suporte ITSM
Licenç
as

iTop,TeemIP,
Designer e
Recursos.

Otrs Business
Solution
Manager, Otrs
Free, Security
Advisories.

Transformação
Digital,Plataforma
de Transformação
Digital,Serviços
Corporativos (ESM
& CSM),Serviços
Empresariais,Soluç
ões Empresariais,
Soluções para
Service Desk.

Desktop,
Cloud, IT
Security,
Analytics,
Active
Directory,
Netw ork &
Servidor

Web Help Desk,
Damew are
Remote Support
Damew are Mini
Remote Control
Help Desk
Essentials
Mobile Admin

Gestão de TI,
Experiência
com
utilizador,
Tráfego de
rede,
Dashboards

2000 € Ano

N/A sem
contarto.
Básico 1500€,
Profissional
1200€ e
Enterprice
1500€
Pago/ Livre

Informação
indisponível.

Informação
indisponível.

Informação
indisponível.

Informação
indisponível.

Pago

Livre até dois
técnicos.

Pago

Pago/ Livre

Totalmente Livre

4.1. iTop
O iTop é uma ferramenta para implementação dos processos do ITIL, no que toca a gestão de
incidentes e gestão de pedidos de serviços. Essa ferramenta tem muitas dependências e como tal não
foi uma das ferramentas selecionada pois apresenta um grau de complexidade de instalação, é uma
ferramenta que só suporta a língua inglesa o que de certo modo condicionaria a utilização da mesma
pelos intervenientes envolvidos neste projeto. Esta ferramenta tem incorporada alguns softwares
necessários para o seu melhor funcionamento, o que deixa a desejar visto ser uma ferramenta Open Source.
As dependências existentes entre o iTop e as outras aplicações de certa forma limitaram a ferrament a
no ato da avaliação e seleção. Para um melhor entendimento, passo a enumerar algumas das
aplicações que causam dependências na ferramenta iTop.
Necessidade de um servidor Apache;
Instalação e configuração do MySql;
Instalação e configuração do PHP;
Instalação do software Graphviz 2.38.
A figura 7 que se apresenta abaixo, tem como objetivo de dar a conhecer as limitações existentes entre
a ferramenta iTop e as aplicações necessárias para o seu funcionamento como já citada acima.
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Figura 7: Dependências existentes entre a ferramenta iTop e outras aplicações

4.2. Otrs
A ferramenta Otrs é uma ferramenta que tem como função a implementação de alguns dos processos
do ITIL e a sua gestão como é o caso da criação e gestão dos tickets e muitas outras funcionalidades .
Não é uma solução ideal para este projeto de tese, visto não suportar os requisitos necess ários para
responder a este desafio. A ferramenta Otrs, dentro dos requisitos considerados essenciais, não
suporta o processo de pedido de serviço (Request Fulfillment). Ainda assim, é uma boa solução para
outro tipo de projeto.
As três versões disponíveis da ferramenta Otrs oferecem propriedades básicas, uma configuraç ão
estável e bases de dados independentes. Pode-se assim classificar as seguintes propriedades como
as mais importantes desta ferramenta:
Ticket Creation;
Ticket Management;
Segurity & Permissions;
Automation & Processes;
Time Management, Knowledge Management & Self Service;
Integration, Reporting & Performance.
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A figura 8 que se apresenta abaixo, tem como objetivo de mostrar os vários separadores existentes na
ferramenta OTRS quando o utilizador ligado é o administrador da ferramenta.

Figura 8: View dos separadores admin na ferramenta Otrs

4.3. Citsmart
A Citsmart é uma ferramenta capaz de gerir riscos ao pormenor e monitoramento estratégico, alinhado
às práticas de governança. Não se pode concluir se existe disponível uma versão free (Open-Sourc e)
para implementar processos do ITIL, por essa razão, concluiu-se que não era uma boa solução para o
problema proposto visto que a ferramenta a selecionar para a resolução deste projeto de tese tem de
ser free (Open Source).
Pelas funcionalidades apresentadas no sítio de internet do fornecedor da ferramenta Citsmart, concluiuse que é uma ferramenta muito completa só peca por não existir versão grátis disponível para
implementar os processos do ITIL.
A figura 9 (apresentada a seguir) mostra os processos que podem ser implementados com o ITIL.
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Figura 9: Funcionalidade dos processos da ferramenta Citsmart que podem ser implementadas com o ITIL

4.4. Opmon
O OpMon20 é uma plataforma completa para governança de TI, gestão de processos de negócio e
gestão de redes e sistemas. É tida como uma arquitetura inovadora e tem grande abrangência, é
configurável, flexível e escalável.
Para além de tudo, é uma plataforma de sistema integrado de hardware e software único, customizado,
de acordo com as necessidades de cada cliente. Considera-se que estas especificações foram
definidas para equipamentos físicos. A utilização de máquina virtual que esteja no mesmo host com
outras máquinas virtuais hospedadas, debitando assim os recursos bás icos existentes (processador,
memória e disco de armazenamento), desta forma acabam por impactar o funcionamento e causam
uma degradação total da performance do sistema.

4.4.1. Requisitos de Hardware
Nesta ferramenta as instalações com monitoramento acima de 300 equipamentos ou 3000 serviços ,
havendo a necessidade de atividade não contempladas, serão tidos como um pré-projecto. Estes
requisitos 21 são considerados os mínimos, caso necessário o cliente pode sempre fazer o update para
ter uma autonomia de desempenho maior. A figura (10) apresentada abaixo, tem como objetivo mostrar
os requisitos mínimos de hardware exigidos pela ferramenta OpMon para um processo de instalação
correr com sucesso.

20

Disponível em https://www.opservices.com.br/files/Techpaper_ 2016_v1.2.pdf

21

Disponível em http://kb.opservices.com.br/knowledge-base/minimal-requirements/Admin
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Figura 10: Requisitos mínimos de hardware da ferramenta OpMon

4.5. Solar Winds HelpDesk Plus
A empresa que desenvolveu a ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus foi criada em 1999, com a missão
de fornecer produtos desenvolvidos com especial objetivo de facilitar os trabalhos para os profissionais
de TI. De forma a conhecer um pouco melhor a ferramenta, vou apontar alguns dos recursos da central
de ajuda da Web do Solar Winds HelpDesk Plus que se destacam:
Acesso Controlo Remoto Disponível em 24% das Soluções;
Integração de Sistemas Testados.
Funcionalidades:
Gestão de Ativos;
Faturamento e Fatura Pró-forma;
Incidente, Problema ou Gestão de Solicitações;
Compatível com ITIL;
Base de Conhecimento / FAQ;
Sincronização LDAP / Active Directory;
Acesso de Controlo Remoto;
Relatórios;
Regras / Fluxos de Trabalho.
A figura (11) apresentada abaixo tem como objetivo de mostrar uma comparação feita entre os itens
caraterísticas, customização e suporte da ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus.

Figura 11: Central de ajuda da web da ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus 22

22

http://help-desk.softwareinsider.com/l/22/SolarWinds-Web-Help-Desk#Product%20Overvie w&s=36jeCH
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4.5.1. Requisitos de Hardware
A figura (12) apresentada abaixo, tem como objetivo, apresentar os requisitos de hardware que esta
ferramenta necessita para suporte de ligações a base de dados dos fabricantes Microsoft Sql, Oracle
e Postgre nas várias versões. A par de suportar ligações a base de dados, a mesma suporta servidor
de email Microsoft Exchange (ME) nas versões 2010 e 2013, utilizando os protocolos de mail (IMAP,
POP3 e o SMTP).

Figura 12: Requisitos mínimos de hardware da ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus

4.5.2. Requisitos de Software
A figura abaixo ilustra os requisitos de software suportados pela ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus,
os mesmos podem ser instalados em um computador, servidor físico ou servidor virtual (VM).
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Figura 13: Requisitos de s oftware da ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus 23

4.5.3. Requisitos LDAP
O LDAP é um protocolo de aplicação livre e tem como principais objetivos de aceder e manter serviços
de informação de diretório distribuído sobre uma rede de protocolo de internet (IP). O LDAP
desempenha um papel importante no desenvolvimento de aplicações intranet e internet de formas a
facilitar a partilha de informações referentes aos utilizadores, sistemas, redes, serviços e aplicações
através da rede dentro do controlador de domínio da organização.
A imagem abaixo ilustra as várias versões de software que são suportadas pela ferramenta em
ambiente active Directory (AD), onde estará armazenada toda a informação do domínio.

Figura 14: Requisitos de LDAP da ferramenta Solar Winds HelpDesk 15

23

https://support.solarwinds.com/@api/deki/files/10816/WHD_Getting_Started.pdf
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4.6. Manage Engine ServiceDesk Plus
A ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus contempla três versões que são: Standard Edition,
Profissional Edition e Enterprise Edition. Um dos grandes benefícios desta ferramenta é que tem uma
versão free que não expira e permite até dois técnicos com perfil de administrador registados e um nó
com aproximadamente 200 técnicos não registados e com privilégios básicos.
A figura (15) abaixo apresentada tem como objetivo mostrar as várias versões existentes na ferrament a
Manage Engine ServiceDesk Plus. No ato da instalação, deve ser selecionada a versão mais adequada
para alcançar as metas que se pretendem.

Figura 15: Versão existente da ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus 24

4.6.1. Requisitos de Hardware
A tabela abaixo mostra a listra de hardware necessário de acordo ao número de t écnicos ligados na
ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus.

24

https://www.manageengine.com
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Tabela 11: Requisitos mínimos da ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus em função ao número de
técnicos ligados

4.6.2. Requisitos de Software
Para os requisitos de Software, a ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus mostra que ainda tem
suporte para versões de Sistemas Operativos mais antigas onde já nem o fabricante destes sistemas
operativos fornece suporte. Com esta nuance, considera-se esse aspeto como uma mais-valia para as
organizações pois no ato de implementação das boas práticas do ITIL não serão obrigadas a fazer um
update a sua infraestrutura. Abaixo será apresentada a lista de requisitos de software.
Windows
Windows 2000 + SP4;
Windows 2000 / 2003 Server;
Windows XP Professional;
Windows 2008 Server;
Windows 7.
Linux
Red Hat Linux 7.2 and above;
Linux Debian 3.0.
Base de dados suportado
MySQL 4.1.18;
MySQL 5.1;
MS SQL 2000, MS SQL 2005, MS SQL 2008.

4.7. Análise Crítica
Os critérios de seleção da ferramenta para a fase de teste, estão associados com o facto de a mesma
oferecer uma solução para resolver os problemas apontados no capítulo anterior, sem criar ou tentar
aumentar o risco de frustração dos utilizadores no momento da utilização da ferramenta para criar um
incidente ou um pedido.
Chegou-se a conclusão, que a ferramenta ideal para resolver o problema patente na repartição fiscal
do Huambo, teria de ser uma ferramenta intuitiva e de preferência que fosse uma ferramenta que
disponibilizasse uma versão totalmente em português de formas a não colocar os utilizadores fora das
suas zonas de conforto uma vez que a maioria dos utilizadores não domina a língua inglesa.

36

4.7.1. Comparação Crítica Entre as Várias Ferramentas
Uma das limitações da ferramenta Solar Wind HelpDesk Plus é o fato de só trabalhar com o MSSQL e
exige sempre alta performance as bases de dados adquiridas quando se trata de versões de bases de
dados disponíveis de forma grátis. Na versão do MSSQL Express, encontra-se outra limitação no que
tange a quantidade de memória a disponibilizar.
O módulo de APM da ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus, o monitoramento é feito sem
dificuldades em algumas aplicações como é o caso do SAP, no caso do Solar Winds HelpDesk Plus
não se verifica essa mais-valia.
A figura (16) abaixo pretende mostrar a comparação feita entre os módulos das ferramentas Manage
Engine ServiceDesk Plus e a ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus.

Figura 16: Comparação feita entre os módulos das várias ferramentas 25
A ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus tem condições de atingir alta performance com o
modelo de failover sem ter de adicionar outro módulo.
Os servidores Opmon26 têm um ligeiro avanço em relação aos servidores Solar Winds HelpDesk Plus
no que concerne a gestão, monitoramento de status de processador, memória, volumes e sondas de
hardware. Os servidores OpMon permitem também o monitoramento das métricas de gestão de
processos, serviços, scripts (SSH), MSSQL, MS Exchenge, e MS Active Directory sem qualquer custo
adicional.
Tendo como uma mais-valia, esta ferramenta utiliza as bases de dados Portgresql e MSSQL sem
apresentar qualquer limitação de serviço na utilização de recursos de servidor, oferece em simultâneo
estabilidade e alta performance sem cobrar uma licença ilimitada.

25

Disponível em https://www.itcentralstation.com/products /comparisons/opservices -opmon_vs_spiceworks.

26

Disponível em https://www.opservices.com.br/files/apostilas/OpMon_ 60__Administracao.pdf.
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5. Avaliação das Ferramentas
Para uma melhor compreensão dos vários motivos que levaram a escolha destas três ferramentas ,
(Manager Engine ServiceDesk Plus, OpMon, e a Solar Wind HelpDesk Plus) em detrimento de
outras ferramentas, consistiu no estudo exaustivo de cada uma das ferramentas para que a
comparação entre elas fosse equilibrada.
Será ilustrada abaixo uma tabela onde constam os recursos gerais das três ferramentas que foram
selecionadas para a fase de avaliação e teste. As subsecções abaixo têm como objectivo descrever as
funcionalidades de cada uma das três ferramentas que foram escolhidas para a fase de teste. Serão
também apresentadas de forma sequencial as três ferramentas escolhidas pela seguinte ordem:
Tabela 12: Informação acerca do desempenho de todas as ferramentas selecionadas para as fases de testes

Ambiente

Hardware

SO
Suportado

Browser
Suportado
Conexão

Manage Engine ServiceDesk
Plus
Active Directory baseado em
Window s 2000, 2003, 2008, 2008
R2, 2012 e 2016 configuração do
domínio.
Processador Pentium 4, com 1.0
GHz; Memória RAM 1 Gb; 2 Gb
espaço em disco.

Window s XP, 2000 Pro, Vista, 7, 8,
10, 2016, Server 2000, 2003, 2008,
2008 R2, 2012 nas versões 32 e 64
Bit; mac OS; Linux 32 Bit e 64 Bit;
Android.
Internet Explorer 8 e versões
abaixo, Firefox 3 e versões abaixo,
Chrome e Edge.
Ligação w lan e lan.
Azure Cloud, Zoho.

Compatibi
lidade

Vantagens

Desvantag
ens
Versão
Instalação
/Utilização
Suporta
os
processos

Integração com o Office 365;
Project
Management.
Gestão
através de Smartphone via acesso
remoto
para
resolução
de
incidentes e pedidos.
Não tem suporte para controlador
de domínio
com configuração
abaixo do Window s 2000.
Profissional; Enterprise; Standard.

Solar Wind HelpDesk Plus

OpMon

Active Directory 2003; Active
Directory 2008; Active Directory
2012 Active Directory 2012 R2.

N/A

Processador Dual Core, com 2.0
GHz ou acima; Memória RAM 3
Gb; 1 Gb por cada grupo
adicional de 10 técnicos; 20 Gb
espaço de disco; Arquitetura
Mac, 64 bit Intel.
Window s Server 2003, 2008
2008 R2. 64 bit necessários para
instalação de mais de 20
técnicos; Mac OS X versão 10.5
com Java 6 incorporado; Red Hat
Linux ou equivalente.
Internet Explorer 7 e versão
acima; Firefox 3 e versão acima;
Safari 7.
Ligação w lan e lan.

Processador Dual Core 2
Ghz mínimo; 500Gb em
espaço de no disco;
memória 4 Gb até 16 Gb

Base de dados compatível com
as versões Express, Standard ou
Enterprise do SQL Server 2008
com os service pack 1, 2, 3 e 4;
SQL Server 2008 R2 com os
service pack 1, 2 e 3; SQL Server
2012 com os service pack 1, 2 e
3; SQL Server 2014 com o
service pack 1 e SQL Server
2016
Gestão através de Smartphone
via
acesso
remoto
para
resolução
de incidentes
e
pedidos.

Amazon Cloud

Não suporta Window s XP, Vista
ou Window s 7.

Versão free muito limitada.

Window s 7, 8, 10, 2016,
Server 2000, 2003, 2008,
2008 R2,

Internet
Explorer
até
versão 8; Firefox até a
versão 3, Chrome e Edge.
Ligação w lan e lan.

N/A

N/A

Profissional;Premium;Free.

Muito simples e intuitiva.

Intuitiva.

Não intuitiva.

Gestão de Incidentes e pedidos.

Ambos os processos.

Ambos os processos.
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5.1. Manage Engine ServiceDesk Plus
Após o login feito, o administrador, tem acesso a lista de incidentes e pedidos onde poderá consultar
os detalhes de cada incidente ou pedido. Nesta consulta, existe a possibilidade de partilhar com um ou
mais de um técnico toda a informação associada a esse processo aberto, pode editar o processo e
caso os técnicos chegarem a conclusão que o incidente aberto não é um incidente mais sim um projet o
então terá de ser aberto um projeto. A partir daí, também é possível importar um ficheiro project
management (mmp) de um projeto qualquer para ser gerido como um incidente ou pedido e adiciona lo o Gantt Chart para um melhor acompanhamento do projeto .
A figura abaixo mostra o layout onde os utilizadores introduzem as suas credencias de acesso a
ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus.

Figura 17: Layout de acesso a ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus para proceder ao login

A gestão de relatório pode ser feita de forma manual ou automática. O administrador pode configurar
alertas automáticas para todo e qualquer incidente e enviar os mesmos relatório para os seus técnicos
por várias vias “Smartphone, email, sms, etc..”
A figura (18) abaixo ilustra uma simulação de importação de um ficheiro associado a um projeto com a
designação de project management (mmp) para a ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus. Esta
demonstração prova que um projeto pode ser criado e aberto através desta ferramenta.
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Figura 18: Simulação de importação de um ficheiro mmp na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

Ao contrário da ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus, a ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus
tem pré-requisitos de instalação o que acaba por tornar a experiência de utilização mas complexa pois
estes pré-requisitos têm enumeras dependências associadas a outras aplicações. Embora em alguns
casos, a utilização destes pré-requisitos sejam opcionais.
Abaixo é apresentada a lista dos pré-requisitos de instalação da ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus
de formas a clarifica também o porque de ter optado por outra ferramenta e não a esta.
Database;
WHD Server;
SQL Server;
MySQL;
Virtual Machines and Servers;
Server Sizing.

5.2. Solar Winds HelpDesk Plus
Na ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus a gestão é feita através de um browser que é disponibilizado
o endereço de IP no ecrã inicial da máquina virtual. Uma vez feito o login, o administrador terá acesso
aos vários recursos que a ferramenta disponibiliza.
A partir do menu de configuração é possível definir os parâmetros necessários para uma melhor
utilização da ferramenta. É possível criar novos utilizadores que têm a função de cliente, alterar
utilizadores já existentes, definir os papéis (roles), configurar caixa de correio eletrónico, definir
localização, criar pedidos de serviços e muitas outras tarefas.
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A figura (19) abaixo mostra o layout da ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus onde é feito o login.

Figura 19: Primeiro login no servidor Solar Winds HelpDesk Plus

5.3. OpMon
Por sua vez, a ferramenta OpMon apresenta uma performance totalmente diferente em comparação
com as ferramentas “Manage Engine ServiceDesk Plus” e Solar Wind HelpDesk Plus, onde os seus
recursos são bastantes limitados para a versão grátis instalada e oferece grandes desvantagens que
acabam por torna-la numa ferramenta pouco útil para implementação dos dois processos do ITIL para
resolver o problema deste projeto. O fato de não suportar algumas versões de sistemas operativos mas
antigas e que por sinal ainda em funcionamento apesar de já estarem quase ou sem grandes suportes,
em alguns casos por parte do fabricante “Microsoft”. Ainda assim, é possível trabalhar com essas
versões apesar das constantes limitações.
Em uma comparação feita pelo sítio de internet da itcentral 27 entre muitas outras ferramentas, onde
OpMon ocupa o quadragésimo quinto lugar, essa ferramenta permite-nos monitorar em tempo real, as
atividades e o desempenho do negócio e seus resultados. Gerar relatório de alta disponibilidade,
capacidade e empenho, SLA, SLM entre outras.
O OpMon permite uma redução de custos e perdas em horas de entrega em caso de falha de sistema.
A figura (20) abaixo mostra o layout de acesso ao login na ferramenta OpMon.

27

https://www.itcentralstation.com/products/comparisons/bmc-truesightintelligence_vs_op services -opmon.
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Figura 20: Layout do acesso ao login na ferramenta OpMon em uma máquina virtual em modo pause

5.4. Análise Crítica
Após a implementação e várias fases de testes com as ferramentas Manage Engine ServiceDesk Plus,
Solar Winds HelpDesk Plus e OpMon, concluiu-se que a ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus
é a ferramenta mais completa para a execução do problema deste projeto tese de mestrado. Chegou se a esta conclusão pelo fato de a ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus apresentar vários
requisitos que as outras ferramentas não possuem.
Para uma melhor perceção e fundamentação das razões que levaram a optar por esta ferramenta e
não outra, de forma sequencial será ilustrada as razões e algumas propriedades funcionais da
ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus.
É uma ferramenta Open-Source;
Tem duas versões que disponibilizam todos os serviços desde a criação, gestão, fecho e
reabertura dos incidentes e pedidos e muitos outros serviços. Existe uma diferença básica entre
as versões enterprice, standard e profissional;
Suportar várias plataformas;
Gestão dos seus ativos em vários ambientes “móveis, fixos e cloud”;
Possibilidade de transformar um incidente em projeto;
Possibilidade de editar os formulários para o utilizador;
Configurar o Domain Controller através de importação de ficheiro CSV com os dados dos
utilizadores do Active Directory;
Configurar sondas que permitem detetar qualquer alteração nos equipamentos da organização
(todo tipo de Hardware e Software);
Através dos vários relatório pode-se concluir se a infraestrutura está alinhada de acordo com
as necessidades do core business da empresa;
Possibilidade de gerir problemas e através deles ter uma visão das várias áreas da empres a
como por exemplo (Recursos Humanos, Área de Compras, Formações, Segurança, TI e muitas
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outras), verificar se os processos estão as ser executados dentro do padrão definido pela
organização e se há necessidades de mudanças, contrat ar novos recursos humanos ou
adquirir novos ativos.
Assim sendo, pode-se considerar esta ferramenta como tendo os recursos fundamentais para a
execução deste projeto tese de mestrado e muitos outros projetos com vertentes diferentes.
Após selecionadas e instaladas as três ferramentas que foram avaliadas detalhadamente ao longo
deste capítulo, apresenta-se então as três ferramentas em questão:
Manage Engine ServiceDesk Plus;
Solar Wind HelpDesk Plus;
OpMon.
Foi possível efetuar vários testes com as mesmas ferramentas de forma a poder tirar partido da
performance que cada uma delas oferece. A ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus é uma
ferramenta muito simples de utilizar, é intuitiva e muito completa pois permite criar um incidente ou
pedido com muita facilidade e ao mesmo tempo transforma-los em problema após várias horas, dias,
meses ou mesmo anos de espera pela sua resolução.
Por defeito, todos os incidentes e pedidos são geridos pelo utilizador com perfil de “administrador da
ferramenta” e por sua vez, só o administrador é que tem a competência de atribuir os incidentes e
pedidos aos técnicos alocados para dar tratamento as solicitações dos utilizadores e sempre que existir
a necessidade de encerrar uma incidente ou um pedido o administrador tem a responsabilidade de
verificar em que estado se encontra o mesmo antes de tomar qualquer decisão.
Já na ferramenta Solar Winds HelpDesk Plus a gestão é feita através de um browser que é
disponibilizado no ecrã da máquina virtual no momento em que o utiliz ador efetua o seu login de acesso
a aplicação. Na ferramenta OpMon constatou-se a existência de algumas limitações no que toca ao
suporte de versões de sistemas operativos mais antigas como o Windows Xp e Windows 2000.
Pelas funcionalidades e características apresentadas pelas três ferramentas selecionadas, concluiu-s e
que estas ferramentas têm os requisitos necessários para a resolução do problema proposto.
Este estudo consistiu em avaliar cada ferramenta ao pormenor, de formas a descobrir qual dela pode
oferecer melhor desempenho, suportar os dois processos do ITIL a implementar, que são: Gestão de
Incidentes e Gestão de Pedidos de Serviço (Incident Management e Request Fulfillment).
As avaliações comparativas entre o leque das várias ferramentas existentes foram feitas com base nos
critérios de requisitos, que são:
Ambiente suportado;
Hardware necessário para implementar essa ferramenta;
Sistemas Operativos Suportados;
Browsers Suportados;
Conexões Lan ou Wlan;
Compatibilidade com outras aplicações;
Vantagens;
Desvantagens;
Versões Disponíveis.
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6. Avaliação
De forma a completar os objectivos que me propus realizar para esta tese de mestrado, será
demonstrado neste capítulo de maneira clara, objetiva e com grande interesse em promover um ponto
de vista sobre os processos do ITIL, com isso criar uma discussão sobre os resultados aqui
demonstrado.
Este capítulo tem como objetivo demostrar como são realizados os processos de gestão de serviço de
pedido e gestão de incidente. Como forma de simulação, será realizada a implementação dos dois
processos do ITIL. Este serviço de pedido e a criação de um incidente serão feitos de forma a nos
aproximar da realidade apesar de ser apenas uma simulação. Para esta avaliação, será utilizada a
ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus.

6.1. Instalação do Sistema Operativo em VM
Para conclusão dessa demonstração, foi necessário criar uma máquina virtual com as características
que respeitam as informações disponibilizada pelo fabricante da ferramenta

Manage Engine

ServiceDesk Plus na tabela número dez, que vão desde requisitos de hardware até aos requisitos de
software. Esta máquina virtual está composta por:
Sistema Operativo Windows Server 2008r2;
Versão Standard de 64 byte;
4 Giga Byte de Memória Ram;
Disco Rígido de 24 Giga Byte Expansível;
Suporta um controlador de domínio.

6.1.1. Instalação e Configuração das Roles
Para que a criação e promoção do controlador de domínio se efetivasse com sucesso foram instaladas
e configuradas várias roles e features de formas a facilitar a integração e comunicação com as várias
fases da promoção do domínio. A figura 21 ilustrada abaixo tem como objetivo de mostrar as várias
roles e features instaladas para a criação do controlador de domínio. A figura 21 pertence a esta secção.

6.1.2. Configuração do Controlador de Domínio
A configuração do controlador de domínio depende muito da maneira como as roles são instaladas pois
existem algumas ordens de instalação, se as mesmas não forem respeitadas, o Active Directory não é
instalado com sucesso e fazendo assim com que a promoção do domínio falhe.
Para iniciar o processo de promoção do domínio, é necessário abrir o prompt (linha de comandos) com
privilégios de utilizador “administrador” e correr o comando “dcpromo.exe”. Caso esta instrução for
ignorada, não será feita nenhuma ação a fim de iniciar a promoção do controlador de domínio. A figura
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(21) tem como objetivo mostrar os papéis (roles) instalados e configurados para que se executasse
com sucesso a instalação da AD.

Figura 21: Processo de instalação das Roles

A figura que se segue mostra o comando executado para se efetivar o inicio da promoção do controlador
de domínio.

Figura 22: Promoção do Controlador de Domínio em máquina virtual

6.1.3. Criação de Utilizadores no Active Directory
De formas a viabilizar e gerir os logins de acesso feito pelos utilizadores, é espectável que os
utilizadores sejam criados atempadamente, para que os mesmos consigam efetuar o login. Assim
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sendo, no ato de criação dos utilizadores, existe a necessidade de preencher vários campos que
formam as informações pessoais e profissionais do utilizador. Após a criação dos utilizadores no active
directory, os utilizadores serão importados na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus através do
active directory.
Para efeito de importação dos utilizadores de uma domínio na ferramenta Manage Engine ServiceDes k
Plus, essa operação pode ser feita através de um ficheiros csv gerado pelo domain controller só no
caso de não ter acesso ao um controlador de domínio, terá simplesmente de ser importado o ficheiro
csv para que os dados dos utilizadores como departamento, morada, contato, número de funcionário e
muitas outras informações sejam importadas e disponibilizadas na ferramenta. Essa importação pode
ser feita de forma diferente quando se tem acesso ao controlador de domínio.
A figura a seguir mostra como funciona o processo de criação de utilizadores no AD.

Figura 23: Processo de criação dos utilizadores no AD do controlador de domínio

6.2. Instalação e Configuração da Ferramenta
A ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus é uma ferramenta de simples utilização e não requer
grandes configurações e como tal, não tem dependências com outras aplicações. Para utilização desta
ferramenta, foi simplesmente instalada uma versão enterprise, que suporta cinco utilizadores com perfil
técnico, que podem ser divididos por grupos de trabalhos e com limitações de verem estritamente só a
informação respeitante ao grupo de trabalho onde estão inseridos. Essa opção é definida pelo
administrador da aplicação.
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6.2.1. Definição dos Perfis dos Utilizadores na Ferramenta
Esta versão suporta um nó de 200 utilizadores com privilégios básicos onde têm como função, a
realização de pedidos e incidentes em formulários cujo a vista é configurada pelos utilizadores com
perfil de administrador especificamente para cada pedido. Assim sendo, nenhum utilizador tem acesso
direto ao pedido ou incidente feito por outro utilizador, a não ser que o mesmo pedido ou incidente seja
partilhado com outros utilizadores para conhecimento das causas que fizeram com que se criasse o
pedido ou incidente e a solução para a resolução dos mesmos.

6.2.2. Início do Processo de Instalação da Ferramenta
Para iniciar o processo de instalação do software, basta um duplo clique no ícone do executável da
ferramenta, de formas a despoletar o processo de instalação. Após esta ação, o processo de instalação
do software passa por várias fases até a sua conclusão. Na figura abaixo, será mostrada o processo
inicial de instalação e configuração da ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus.

Figura 24: Processo de instalação e configuração da ferramenta Engine Manage ServiceDesk Plus

6.2.3. Criação da Base de Dados
A ferramenta já tem uma base de dados incorporada que é instalada por defeito quando se instala a
aplicação, o que facilita o processo todo de utilização da ferramenta após a sua instalação e
configuração. O PostGreSQL é a base de dados utilizada por defeito para armazenar e gerir toda e
qualquer informação.
Apesar de esta já ter uma base de dados por defeito, não está limitada a utilização de qualquer outro
tipo de software para gestão das bases de dados e toda informação da ferramenta. A figura abaixo
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mostra a instalação da base de dados PostGreSQL que é criada por defeito no ato da instalação da
ferramenta.

Figura 25: Processo de instalação da base de dados

6.2.4. Definição da Porta do Servidor Web
A ferramenta Manage Engine ServiceDesk

Plus funciona localmente e utiliza uma porta de

comunicação que permite emular servidores web e fazer como que todos os outros servidores
comuniquem entre si. A figura que será mostrada abaixo, tem como objetivo de mostrar a configuraç ão
da porta para emular ou correr servidores web ao longo do processo de instalação da ferramenta.

Figura 26: Configuração das portas para comunicação web servisse
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6.2.5. Processo de Registo da Ferramenta
Todas as versões da ferramenta têm a necessidade de ser registada com os dados reais ou fictícios do
utilizador e com uma conta de e-mail valida para poder receber alguns e-mail referentes a instalação,
update, etc.... da ferramenta.
A figura abaixo mostra o processo de registo, que ocorre ao longo da fase de instalação da ferrament a.

Figura 27: Registar utilizador na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

6.2.6. Funcionalidades Instaladas da Ferramenta
Ao longo do processo de instalação consegue-se ter a perceção de quais as features que serão
instaladas. De formas a dar uma melhor visão da ferramenta, será descrito o papel fundamental de
cada uma das features necessárias para a fase de demonstração desta tese de mestrado.
De forma ordena e sequencial segue abaixo a descrição do papel de cada uma das features ou
propriedades da ferramenta.
Incidente ou Pedidos: este separador tem um papel muito importante, pois é através do mesmo
que podemos ter uma visão do estado de todas as tarefas e as suas propriedades ao longo do
processo de abertura e fecho de cada pedido de serviço ou incidente;
Catálogo de Serviço: este separador é composto por um menu com cinco campos, cada um
deles com um grau de importância relevante para a visão do negócio. Desta forma, apresentar se-á os elementos que formam este menu. “Categoria de serviços, Campos adicionais,
Contratos do nível de serviços, Regras do negócio”;
Problema: suporta os separadores que são considerados fundamentais em toda a execução
de um processo de resolução de um problema. Eles são: “Campos adicionais, Regras para
fechar problemas, Alterar tipo, Comissão consultora de alteração, Alterar funções, Alterar nível,
Nível e estado, Alterar o fluxo do trabalho, Alterar campos adicionais, Alterar modelo, Alterar
código de fecho, Regras para alterar problemas, SLA de alteração, Pers onalizar ativadores de
alteração”.
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A figura (28) que segue abaixo tem como função, mostrar todas as funcionalidades que foram instaladas
quando o processo de instalação da ferramenta for concluído.

Figura 28: Funcionalidades a serem instaladas na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

6.2.7. Processo de Instalação Concluído
Este é o último passo da fase de instalação da ferramenta. Uma vez carregada a 100% a barra de
varrimento azul, quer isso informar que está concluído o processo de instalação da ferramenta Manage
Engine ServiceDesk Plus.
A figura a seguir tem como principal objetivo de mostrar a conclusão do processo de instalação da
ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

Figura 29: Carregar as definições da ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus
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6.2.8. Primeiro Login da Ferramenta
A vista de acesso a ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus para o login após a conclusão do
passo anterior de instalação mostrado na figura 29. O utilizador terá de clicar no ícone que estará
definido no seu ambiente de trabalho de formas abrir a aplicação e efetuar então o seu primeiro login
como administrador ou convidado. No início da sessão seguinte, após o utilizador ligado na aplicação
terminar a sessão, o utilizador poderá alterar a sua palavra-passe que lhe foi atribuída por defeito e
voltar a efetuar o processo de acesso a ferramenta.
A figura abaixo mostra o layout do processo de login na ferramenta após a conclusão do processo de
instalação.

Figura 30: Layout para efectuar o acesso a ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

6.3. Menus
A ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus suporta na barra superior um conjunto de botões ou
menus na página inicial, que são:
Home;
Painel (Dashboard);
Separador de Recurso;
Pedidos;
Soluções;
Inventários;
Comunidade;
Ajuda.

6.3.1. Home
O menu Home tem a função de albergar vários botões que fazem a ligação direta aos restantes menus
da ferramenta;
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6.3.2. Painel (Dashboard)
Este campo está composto por Helpdesk, Recursos e MControl. No separador Helpdesk temos uma
visão dos técnicos que estão alocados aos pedidos e incidentes. Os pedidos enquanto aberto, possuem
três estados possíveis. Que são: “Aberto, Em Espera e Caducados”.
As figuras abaixo (31 e 32), mostram os restantes campos desde o acesso ao resumo periódico dos
pedidos até aos campos dos pedidos recebidos e fechados num prazo máximo de 20 dias;

Figura 31: Manage Engine ServiceDesk Plus Painel (Dashboard)

Figura 32: Manage Engine ServiceDesk Plus Painel (Dashboard)
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6.3.3. Separador de Recurso
No separador Recurso, a vista existente mostra-nos todos os recursos informáticos e não só que estão
ativos desde o Hardware até ao Software existente no parque informático;
A figura abaixo tem como objetivo de mostrar os recursos existentes dentro de uma organização.

Figura 33: Recursos informáticos ativos na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

6.3.4. O MControl
É menu cujo a vista nos permite observar todos os menus descritos anteriormente. De formas a evit ar
a redundância, não constara nenhuma imagem referente a este menu;

6.3.5. Pedidos
Neste menu podem ser observados todos os detalhes associados a um pedido, desde a data da
abertura ou criação, nome de serviço pedido, fonte do pedido, status do pedido, item do pedido, técnico
aquém o pedido foi atribuído, grupo que efetuou o pedido, prioridade e muitas outas informações;
A figura abaixo tem o simples objetivo de mostrar os detalhes que estão associados a um pedido ou
incidente.

53

Figura 34: Vista dos detalhes associados a um pedido na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

6.3.6. Soluções
Soluções, neste menu estará toda a informação no que concerne a solução que se adotou para a
resolução do incidente ou pedido;

6.3.7. Inventário
Inventário, neste separador encontra-se todo o equipamento informático e não informático que esteja
inventado pelo parque de informática ou pelo departamento que tem essa responsabilidade. A figura
abaixo tem como objetivo de mostrar os vários recursos que estão inventados dentro da organização.

Figura 35: Equipamento informático inventado
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6.3.8. Comunidade
Comunidade, é a zona onde os utilizadores podem encontrar fóruns, blogues, toda e qualquer
informação que pode ser útil para execução de troubleshooting e report de erros associados ao
funcionamento da ferramenta;
A figura abaixo mostra algumas informações úteis, como: Versão do software, Contato do fabricant e
que disponibiliza o software, Pedido de suporte e muitas outras informações.

Figura 36: Comunidade de utilizadores da ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

6.3.9. Ajuda
Este menu permite aos utilizadores menos dotados de conhecimentos da ferramenta a encontrarem
soluções para as suas necessidades, guia prático de ajuda a solucionar problemas que estejam ligados
diretamente com a ferramenta. Ao selecionar a opção ajuda, o utilizador terá um leque de opções que
poderá visitar. Conforme mostra à figura abaixo;

Figura 37: Menu ajuda
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Na barra que está logo abaixo, encontram-se os botões dos menus com as seguintes designação:
Catálogo de Pedidos;
Ações Rápidas;
Reset de Senha;
Zoho Creator App;
Campo de Procura de Incidentes;
Itens Recentes;
Notificações.
Estes menus encontram-se compostos por vários formulários

de utilizador, os mesmos são

padronizados pelo administrador da ferramenta em função das suas necessidades de negócio. Por se
tratar de uma vasta lista de formulários, e não sendo o objetivo central deste trabalho, não serão
abordados de forma direta ou ilustrados estes formulários.

6.4. Importação dos Utilizadores
A importação dos utilizadores do Active Directory facilita a utilização dos utilizadores na ferrament a.
Uma vez tendo esse processo concluído, os perfis criados no AD estarão todos disponíveis na
ferramenta para a possível configuração dos grupos de trabalhos .
Para concluir de processo de importação dos utilizadores a partir do AD, basta selecionar na ferrament a
o separador admin e de seguida a opção Active Directory, colocar o cursor do rato no círculo “Selecionar
utilizador de OU”, escolher os campos que fazem parte da AD na máquina virtual com “utilizadores ,
controlador de domínio e administrador de controlador de domínio só de leitura”. No final, pressionar
no botão iniciar importação.
As figuras 38 e 39 ilustram o começo e fim do processo de importação dos utilizadores da AD para a
ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus realizada por mim nesta demonstração. Essa ação dános uma visão dos utilizadores adicionados e toda a informação acerca do perfil dos mesmos.

Figura 38: Processo da importação dos utilizadores da AD na ferramenta Manage Engine
ServiceDesk Plus
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Figura 39: Processo de importação de utilizadores na ferramenta Manage Engine ServiceDesk
Plus concluído com sucesso

6.5. Executar um Pedido
De maneiras a demonstrar a utilidade desta ferramenta, realizei um pedido de serviço para a
substituição de dois servidores que queimaram na repartição fiscal do Huambo e necessitam de ser
substituídos. Este processo consiste em: Criei uma nova tarefa, aloquei um utilizador com perfil técnico
para resolver este pedido. Este utilizador tem como responsabilidades após a conclusão da sua
intervenção, preencher o campo comentários com a solução que utilizou para resolver este problema.
Através dos detalhes do pedido que criei, podemos visualizar toda a informação referente a este pedido,
desde o nome do técnico alocado, área que solicitou o pedido de serviço, altura em que os SLA perdem
a validade e o período de intervalo ou duração da tarefa. A figura abaixo tem como objetivo, ilustrar os
vários detalhes existentes num pedido de serviço realizado através da ferramenta.

Figura 40: Execução de um pedido de serviço na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus
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A figura abaixo mostra-nos todos os detalhes do pedido de serviço feito. Após a tarefa criada ser
guardada, o técnico que está alocado a tarefa receberá um email e/ou uma mensagem de texto a lhe
informar que foi adicionado um novo pedido e ele terá uma tempo limitado para resolver esse pedido.
No ato da criação deste pedido, existe um departamento chave para aprovação deste pedido.
Cabe ao departamento de compras, mediante a um pedido de compra, aprovar ou rejeitar o mesmo.
Uma vez aprovado o pedido por parte de todos os departamentos, o técnico alocado terá de tomar uma
ação a fim de concluir a tarefa. O técnico tem a responsabilidade de preencher o campo comentário
com a resolução do pedido e as causas que originaram a que se fizesse este pedido.
A figura que se segue tem como objetivo mostrar todos os detalhes que estão associados a um pedido
de serviço.

Figura 41: Detalhes do pedido feito na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

6.6. Executar um Incidente
Na terminologia ITIL, um "incidente" é definido como uma interrupção não planeada para um serviç o
de TI ou redução da qualidade de um serviço de TI ou de um IC que ainda não tenha impactado. Um
exemplo de falha de um disco a partir de um conjunto de espelhos).
Para a realização deste incidente, foram executados os seguintes passos: Cliquei no separador pedido,
selecionei a opção novo incidente e daí em diante só tive de preencher os campos conforme a minha
necessidade. As imagens abaixo mostram o processo como já descrito.
Por este incidente ser uma ação não planeada, alinhando a necessidade de ver os problemas dos
servidores danificados na repartição fiscal do Huambo resolvidos, haverá a necessidade de transformar
este incidente em projeto, de forma a garantir que o mesmo seja executado.
A figura que se apresenta abaixo, mostra os vários campos e as informações disponíveis quando se
executa um incidente.
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Figura 42: Execução de um incidente na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

6.6.1. Partilha de um Incidente com Outros Técnicos
A imagem apresentada abaixo tem duas vertentes. No canto inferior esquerdo tem o botão onde
selecionei o opção que me permitiu fazer a partilha de toda informação referente a este incidente com
os outros utilizadores. Conforme já ter abordado sobre a possibilidade de uma tarefa (Incidente) ser
partilhada com outros técnicos independentemente de estarem ou não inseridos nos mesmos grupos
de trabalho, de formas que passa a existir uma grande entreajuda na solução do problema, daí a
necessidade em partilhar essa informação pelos vários técnicos.
Após o processo de criação de incidente estar concluído, pressionei no botão partilhar tarefa e depois
de a ferramenta receber o meu pedido, é aberto uma nova janela com alguns campos para serem
preenchidos e no final cliquei em guardar e automaticamente o processo foi salvo.

Figura 43; Vista do pedido adicionado após a conclusão do processo de criação de incidentes na ferramenta
Manage Engine ServiceDesk Plus
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A figura abaixo mostra-nos os passos executados para a partilha de uma tarefa ou incidente.

Figura 44: Partilha da tarefa ou incidente com outros utilizadores do grupo de trabalho na ferramenta Manage
Engine ServiceDesk Plus

6.6.2. Tarefa Colocada em Espera
Sempre que se concluir que um dado incidente não tem condições do seu estado ser dado como
concluído, coloca-se no estado fechado por este não estar concluído, ou então, o mesmo é colocado
em espera ou seja em onhold. Para efetuar essa ação basta clicar no separador home e logo de seguida
clicar no separador detalhes e alterar o estado do incidente de aberto/ fechado para onhold. Clicando
no separador histórico, passamos a ter uma visão completa de todas as alterações que e este incidente
sofreu desde a sua criação. A figura apresentada abaixo, ilustra uma tarefa colocada em espera (on
hold), ao longo do seu processo. Esta tarefa pode em qualquer altura ser reaberta ou seja retirada do
estado de espera (on hold).

6.7. Alteração de um Incidente para Projeto
Sempre que um dado incidente ficar onhold por tempo indeterminado, este incidente estará
condicionado por vários fatores. De maneira a resolver esta situação, o incidente terá de ser alterado
para projeto.
Para proceder a essa alteração, através de um clique no separador projeto, um novo clique no botão
novo e de imediato será aberta uma janela com vários campos por preencher com a informação desde
site (repartição fiscal), onde será implementado o projeto, tipo de projeto, data de início do projeto, data
do fim do mesmo e muitas outras informações relevantes. De seguida clicar na opção guardar e o
projeto será guardado.
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A figura ilustrada abaixo pertence a subsecção 6.6.2.

Figura 45: Tarefa colocada em espera na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

Numa outra vista da janela, pode-se visualizar após o clique no separador projeto, teremos vários
separadores desde o “Marco, Tarefa, Folha de Horas, Gráfico Gantt, Comentários, Pedido etc.. Ainda
assim, podemos definir os Marcos, Tarefa, Data em que expira e também é possível fazer uma
exportação deste projeto em pdf. Logo a segui a execução destas tarefas, basta selecionar o botão
guardar para que a operação seja terminada.

6.8. Processo de Aquisição de Bens
Uma vez vista a necessidade de aquisição de equipamentos para um projeto, passa a existir a
necessidade em criar uma unidade orçamenta para suportar os custos deste projeto, como visto na
secção anterior. Para executar esta operação, foi necessário selecionar o separador aquisição,
selecionar um novo pedido de compras, de seguida preencher os campos do formulário para concluir
a operação.
A figura 46 apresentada abaixo, está relacionada com a secção 6.7. Como já falado no capítulo 5, esta
figura ilustra o processo de criação de um projeto através de um dado incidente.
Uma vez concluído o preenchimento do formulário, será necessário clicar no botão guardar para que o
sistema registe a intenção de aquisição destes equipamentos. Este processo ficará pendente até que
seja aprovado por alguém com o perfil de aprovador.
A figura 47 tem como objetivo ilustrar os processos necessários para aquisição de bens. Estes bens
podem ser um software, hardware, pagamento de serviços ou compra de consumíveis. Essa compra
pode ou não estar associada a um projeto.
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Figura 46: Alteração de um incidente para projeto na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

Figura 47: Processo de aquisição de bens na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

6.8.1. Processo de Aprovação
Uma vez o processo de aquisição salvo, podemos então navegar pelos separadores

e obter

informações sobre o pedido, pedido de serviço, aprovações e por último historial. O que se pretende
neste momento é iniciar o processo de aprovação e posteriormente garantir que o aprovador tenha
contato com o meu pedido de aprovação e para tal, cliquei no separador aprovações, selecionei o
técnico com a função de aprovador e cliquei no botão adicionar.
A figura abaixo dá-nos uma visão acerca do processo de aprovação de aquisição de bens e serviços.
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Figura 48: Processo de aprovação na ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus

Na figura que segue, já podemos ver em que estado se encontra o processo de aquisição. Caso o
processo seja aprovado, então o cenário será o mesmo conforme ilustra a figura.

i

Figura 49: Processo de aprovação concluído com sucesso na ferramenta Manage Engine
ServiceDesk Plus

6.9. Análise Crítica
Após várias simulações, concluiu-se que a ferramenta Manage Engine ServiceDesk Plus é uma solução
completa e acertada para a resolução dos problemas vividos na repartição fiscal do Huambo. Esta
ferramenta permite resolver os processos gerados na repartição fiscal de forma eficaz e eficiente em
relação a forma com que são executados nos dias de hoje. Comparando a forma com que os processos
e tarefas são desempenhadas atualmente e a maneira com que as atividades seriam desempenhadas
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após a implementação desta ferramenta para suportar os processos do ITIL e todo o processo de
gestão organizacional, este fator iria ajudar a eliminar algumas burocracias, perda de processos e de
tempo na ação de resolução interna dos processos dos contribuintes afetos a esta repartição fiscal.
No que toca ao tratamento dos processos diários, a inclusão desta ferramenta viria a por fim ao sistema
atual de gestão de processos e com isso, iria fazer com que as áreas de gestão tivessem uma visão
mais abrangentes, permitindo assim com que a tomada de decisão se tornasse também mais eficaz e
eficiente e feita em tempo recorde.
Tendo em conta os objetivos propostos, esta ferramenta é muito útil e permite implementar os
processos do ITIL que me propus implementar para esta tese de mestrado. Assim sendo, considero ter
alcançado com êxito os desafios que me propus realizar em torno desta tese de mestrado.
Por ser uma ferramenta muito robusta e permitir assim, a criação ou conversão de incidentes em
projetos. Um incidente com que nos depararmos, após várias análises, conclui -se que é um projet o
pela sua necessidade e especificidade. Caso exista a necessidade de fazer manutenção a alguns
servidores por uma avaria detetada, caso se concluir tempos depois que os servidores estão com
problemas graves e que a avaria afetou 85% do hardware do s ervidor, então a melhor maneira de
solucionar esse incidente passa por converte-lo em projeto.
Após ser analisada essa condição, chegou-se a conclusão que os servidores devem ser substituídos
por outros servidores, fazendo assim com que o incidente passas se para um projeto pois tem
necessidade de aquisição de novos servidores, montagem de hardware, instalação de sistemas
operativos, configuração por parte dos técnicos de sistemas e network de formas a garantir que os
servidores estejam operacionais num curto intervalo de tempo.
Como todas estas fases levaria algum tempo, daí a necessidade de todas as etapas serem
cronometradas e geridas com base na gestão total de um projeto.
De forma alguma podemos fazer muitas mais comparações pois com as básicas demons trações
concluí que uma implementação dos processos da repartição fiscal do Huambo para o ITIL seria uma
mais-valia a todos os níveis.

64

7. Conclusão
Esta tese de mestrado permitiu analisar, compreender e demonstrar como funciona o processo de
implementação do ITIL nas PME’s e o grau de complexidade existente mesmo quando o processo de
implementação é feito em uma organização com uma infraestrutura maior que o de uma PME. Através
da análise e compreensão foi possível ter uma maior noção dos vários conceitos associados ao ITIL,
as boas práticas dos processos do ITIL e os seus benefícios quando os processos são bem
implementados.
De um modo geral, concluo ter atingido os objetivos propostos inicialmente para esta tese de mestrado.
Foram implementados dois processos do ITIL em forma de simulação para uma PME cujas
necessidades levaram a implementação destes processos. Tendo como positivo os resultados
alcançados, penso que os mesmos servirão de modelo para ajudar essa PME a melhorar a sua rotina
diária e de certa forma alterar as práticas atuais para um modelo que permita desempenhar os seus
processos internos de forma mas célere, eficaz e eficiente.

7.1. Contribuições
Os objetivos propostos para esta tese de mestrado são: Implementar dois processos do ITIL. Estes
processos são: Gestão de Serviço de Pedidos e Gestão de Incidentes. Estes objetivos foram
alcançados após as várias realizações de demonstrações feitas de um pedido de serviço e a criação
de um incidente criados numa ferramenta apropriada para implementação e gestão dos processos de
ITIL.
Com base na análise de vários artigos científicos, foi possível tirar algumas ilações úteis de como os
autores empregaram

vários

métodos para resolver

problemas

semelhantes

no que toca a

implementação dos processos do ITIL e as suas dificuldades. Estes artigos foram de extrema
importância pois serviram como apoio para definir a teoria do problema desta tese de mestrado.
Com uma forte contribuição da internet, foi possível através de várias pes quisa, encontrar uma
ferramenta que permitisse implementar os dois processos do ITIL que me propus a implementar para
esta tese de mestrado que em momentos pareciam ser pesquisas intermináveis. Ainda assim, foi muito
a custa da internet que se chegou a ferramenta utilizada para as várias demonstrações feitas para
alcançar a resolução do problema.
As várias ferramentas utilizadas para as fases de testes nesta tese de mestrado permitiram ter um
maior interesse e visão sobre como implementar vários processos do ITIL. As ferramentas foram de
forma muito úteis até mesmo aquelas que não foram selecionadas por não suportarem os dois
processos dos objetivos

propostos. Através destas, pude conhecer melhor os processos de

implementação do ITIL, pude também ganhar algum know-how que permitiu ultrapassar algumas fases
mais complexas para a elaboração e conclusão desta tese de mestrado.
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A utilização de vários tutoriais que ajudaram a instalar, configurar e personalizar as várias ferrament as
utilizadas para as várias fases de testes deste trabalho, foram certamente de grande apoio pois
ajudaram a conquistar a confiança e a dominar as várias ferramentas.

7.2. Limitações
Apesar de ser uma ferramenta muito completa, não foi possível tirar o máximo rendimento da
ferramenta pois o processo de implementação do ITIL nas PME’s é um processo difícil, caro e requer
muito esforço de toda a equipa envolvent e e das várias áreas da organização que estejam envolvidas
nas várias fases de implementação do projeto.
Tendo em conta que em geral o problema da gestão de PME’s ser um caso genérico, não só vivido na
realidade de Angola, mas sim num contexto geral ou universal pois não é uma questão simples, além
do mais, com processos do ITIL implementados e com um número limitado de técnicos com know-how
para fazer face a essa evolução.
Existem três grandes razões que me levaram a concluir que não tirei o máximo proveito da ferrament a.
Elas são enumeradas abaixo:
Primeiro, pelo fato de não ter realizado os testes em um ambiente em produção “dentro da
organização” e por outro lado não estar a utilizar utilizadores reais.
Segundo, apesar de ter implementado os dois processos do ITIL como me propus a fazer,
encaro também como limitação, o fato de um único livro do ITIL ter mais de dois processo e só
pude implementar unicamente dois processo do ITIL, enquanto a ferramenta permite-me
implementar mais processos. E com isso, fica o sentimento de dever e objetivo cumprido pela
metade;
Dificuldade no acesso a internet, pois os serviços de comunicação de dados e voz cá em
Angola são serviços muito caros e de muita má qualidade no que toca ao fornecimento dos
mesmos. Estive vários dias a tentar fazer o download de algumas aplicações que podem ser
integradas a ferramenta utilizada para demonstrações nesta tese de mes trado.
A interação é menor por não existir uma pressão no tempo de resposta de qualquer ação dentro de um
pedido de serviço gerado. Daí, por estar a trabalhar com utilizadores não reais, acaba por trazer uma
limitação enorme e um sentimento de frustração pois os objetivos inicias passavam por implementar
estes processos numa infraestrutura organizacional real.

7.3. Trabalho Futuro
Implementar pelo menos um processo de cada livro do ITIL e fazer várias demonstrações de forma a
provar que estes processos têm um fator muito importante para toda a organização independentement e
de ela ser uma PME ou não.
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Para situações futuras, seria de grande contributo ver outros processos implementados em ambientes
organizacionais de formas a demonstrar o grau de complexidade existente nas várias fases de
implementação dos processos do ITIL numa infraestrutura robusta e em produção.
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