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RESUMO 

Enquanto a adopção das boas práticas ITIL continua a crescer, grande parte das iniciativas de 

Implementação ITIL falham ou demoram demasiado tempo. Um dos importantes causadores destas 

falhas é a falta de reconhecimento da necessidade de uma estratégia de comunicação efectiva para lidar 

com as barreiras da mudança organizacional.  

Neste trabalho é relatado o estado da arte na área da mudança, analisando algumas metodologias de 

Gestão da Mudança. Com base na metodologia de investigação Action Research, é proposta a definição 

de um plano de comunicação efectivo, o qual foi implementado e avaliado num caso prático, uma 

organização pública portuguesa que estava a implementar a Gestão de Incidentes ITIL. Por fim, são 

mostrados e analisados os resultados obtidos na investigação. 

 

Palavras-chave: ITIL, Pessoas, Cultura Organizacional, Mudança Organizacional, Comunicação. 
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ABSTRACT 

Even though the adoption the best practice of ITIL continues to grow, most of the implementation 

initiatives fail or take too long. One of the major causes of failures is the lack of recognized strategy to 

effectively deal with the barriers of organizational change. 

This work describes the state of the art relative to changes that undergo in an organization, analyzing 

different change management methods. Based on the research methodology of Action Research, it is 

proposed to define a plan for effective communication, which was implemented and evaluated in a 

practical case, in a Portuguese public organization where ITIL Incident Management is being 

implemented. 

 

Keyword: ITIL, People, Organizational Culture, Organizational Change, Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde meados do século XX, as Tecnologias de Informação têm revolucionado a natureza, os limites e a 

estrutura do trabalho e da sociedade em geral. O dia-a-dia tornou-se inconcebível sem as TI, as 

empresas investem intensamente nas mesmas acreditando que este seja o elemento fundamental para o 

sucesso organizacional. (Fetzner & Freitas, 2007) 

Aliado às inúmeras oportunidades associadas ao uso das TI coexistem incertezas, dificuldades, falhas e 

constatação de insucessos consecutivos. (Fetzner & Freitas, 2007) Todos estes aspectos não podem ser 

ignorados; e acaba por acontecer frequentemente que muitas organizações apercebem-se demasiado 

tarde do facto de que mesmo que tenham os melhores processos, suportados pela melhor tecnologia, 

precisam de pessoas para guiar ambos. Se as pessoas não estiverem envolvidas e motivadas na 

execução dos processos e a tirar maior partido da tecnologia, então há apenas uma pequena hipótese 

de atingir os benefícios estimados. (Doherty, 2008) 

O ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é um conjunto de boas práticas para o 

fornecimento de serviços de TI com qualidade e focados no cliente. O ITIL foi desenvolvido no final dos 

anos 80 pela CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency), mas actualmente é promovido 

pela OGC (Office for Government Commerce) que é um organismo público do Reino Unido. (Silva & 

Martins, 2008) 

Actualmente ITIL é uma referência na gestão os serviços de informática, ora nesta mesma gestão a 

tríade Processos, Pessoas e Tecnologias revela-se fundamental; no entanto a Implementação ITIL é, em 

grande parte dos casos, encarada como mais um projecto apenas tecnológico. Esta abordagem tem uma 

pequena probabilidade de sucesso, uma vez que a Implementação ITIL é, na realidade, um projecto de 

mudança organizacional. (Silva & Martins, 2008) 

Adoptar uma solução ITIL, com base numa ferramenta tecnológica, “atirando-a” para uma organização é 

receita para o desastre. É essencial adoptar uma cultura ITIL através de um programa de mudança 

organizacional. Este programa traduz-se na envolvência de cada funcionário na mudança cultural e nas 

suas atitudes que devem ser direccionadas para uma nova cultura de serviços de TI. (Steinberg, 2005) 

No entanto, este esforço para a mudança causa um enorme impacto no tempo, orçamento e risco da 

Implementação ITIL; os esforços dedicados à mudança correspondem entre 70% a 80% do total de uma 

Implementação ITIL com sucesso. (Steinberg, 2005) 

Comunicar efectivamente sobre os sistemas ajuda na redução do esforço desperdiçado e na obtenção 

de resultados. (Alter, 2006) Neste sentido, esta investigação foca-se na área da comunicação que é uma 

actividade essencial na Gestão da Mudança. 

Nesta tese propomos um plano eficaz de comunicação, presente na Implementação ITIL. 
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A Investigação foi aplicada a um caso prático, uma entidade pública. Esta organização nasceu há cerca 

de um ano através da junção de outras quatro entidades, sendo que está actualmente a passar por um 

processo de estabilização e governação das suas infra-estruturas de TI. Esta organização implementou 

o processo de Gestão de Incidentes do ITIL, sendo este o foco da análise. 

1.1 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇAO  

Esta investigação tem por base o método Action Research, um processo sistemático e iterativo, onde é 

suposto existir a colaboração entre os participantes. As cinco fases são (Baskerville, 1999): 

 

Ilustração 1 - Ciclo de Action Research 

Diagnóstico: análise da área e do contexto do problema; 

Plano de acção: especificação das acções organizacionais que devem melhorar o problema 

anteriormente identificado. Este plano descreve o alvo da mudança assim como a abordagem à mesma; 

Acção: implementação do plano de acção; 

Avaliação: determinação dos resultados teóricos da aplicação da acção e de como esses resultados 

contribuíram para a melhoria ou resolução do problema; 

Especificação da Aprendizagem: apesar de ser a última fase é, por norma, um processo contínuo ao 

longo do ciclo. 

O ciclo de action research pode continuar, independentemente do sucesso ou insucesso da acção, de 

forma a adquirir maior conhecimento sobre a organização e sobre a validade das diversas teorias. 

1. 
Diagnóstico

2. Plano de 
Acção

3. Acção4. Avaliação

5. 
Aprendizagem 
Especificada
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Assim, o conhecimento obtido em cada iteração pode ser aplicado imediatamente na seguinte e a 

investigação é um processo que liga teoria e prática. 

Esta metodologia assume a existência de um problema, defende a alteração de processos e a 

observação dos resultados dessas alterações.  
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2 PROBLEMA 

Segundo várias organizações que implementaram ITIL com sucesso, sem mudança organizacional há 

um enorme risco do esforço de implementação abrandar ou vir mesmo a morrer antes de a 

implementação terminar. Essas mesmas organizações declaram que entre 70% a 80% do trabalho do 

projecto foi dedicado a esta mudança. Mesmo a melhor solução ITIL falhará caso a cultura 

organizacional não esteja alinhada. (Steinberg, 2005) 

As justificações que as respectivas organizações dão para o elevado tempo e esforço gastos na gestão 

da mudança são (Steinberg, 2005): 

 Formar os funcionários e órgãos de gestão sobre as novas práticas e comportamentos; 

 Proporcionar eventos frequentes para envolver os stakeholders na solução ITIL; 

 Recolher preocupações e necessidades dos stakeholders; 

 Produzir cuidadosamente mensagens para as equipas, stakeholders, órgãos de gestão e 

clientes envolvidos na implementação ITIL; 

 Lidar com a resistência; 

 Comunicar com as pessoas sobre as actividades e planos ITIL, com as mensagens correctas 

e na altura correcta. 

Num estudo sobre barreiras à mudança organizacional, foram mencionadas as seguintes como sendo as 

mais relevantes (SHRM, 2007): 

 Resistência à mudança; 

 Limitações dos sistemas existentes; 

 Falhas dos órgãos executivos; 

 Expectativas demasiado elevadas. 

É de notar que das barreiras da mudança organizacional referidas apenas uma, a resistência à 

mudança, é mencionada como sendo uma dificuldade na Implementação ITIL. Este facto demonstra a 

reduzida maturidade da Implementação ITIL encarada como um projecto de mudança organizacional. 

Como conclusão, há alguns casos de sucesso de gestão da mudança na Implementação ITIL. No 

entanto, o tempo, orçamento e risco da Implementação ITIL sofrem um enorme impacto provocado pelas 

barreiras mencionadas anteriormente, as quais são causadoras da elevada percentagem de esforços 

dedicados à mudança (70% a 80%). 
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3 TRABALHO RELACIONADO 

Um dos mais comuns fenómenos do negócio é também um dos mais perplexos: quando organizações 

de sucesso se deparam com uma grande mudança no seu ambiente e falham na sua resposta. Sem 

capacidade de se defenderem perante a competição que entretanto adoptou novos produtos, tecnologia 

ou estratégias vêem enormes reduções nas suas vendas e lucros e a acumulação de stock. Algumas 

destas organizações conseguem recuperar, mas muitas outras não. (Sull, 2002) 

3.1 MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

A quantidade de esforço para definir e executar uma forte estratégia de mudança organizacional é, 

tipicamente, inestimável para muitas pessoas. Apenas 12% desse esforço resulta em casos de elevado 

sucesso, como podemos ver no seguinte gráfico que representa a taxa de sucesso dos esforços de 

mudança (Cummings & Worley, 2008): 

 

Ilustração 2 - Taxa de Sucesso dos Esforços de Mudança (Cummings & Worley, 2008) 

Esta taxa de sucesso está directamente relacionada com a efectividade da gestão da mudança. O 

seguinte gráfico mostra o impacto que a mesma tem no desempenho dos funcionários da respectiva 

organização (Ritala, 2005): 

45%

37%

6% 12% Insucesso

Pouco sucesso

Sucesso 
moderado

Muito Sucesso
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Ilustração 3 - Gestão da Mudança e o Desempenho (Ritala, 2005) 

Pela análise deste gráfico e relacionando-o com o anterior, conclui-se que apenas cerca de 12% das 

organizações conseguem contrabalançar eficazmente a força negativa introduzida pela mudança. 

Analisando agora o impacto deste desempenho na produtividade (Ritala, 2005): 

 

Ilustração 4 - Produtividade durante a Transição (Ritala, 2005) 

A perda de 44% de produtividade é imensamente significativa para qualquer organização, pelo que a 

correcta gestão da mudança se torna essencial para a sua sobrevivência. 

É de notar também o aumento do tempo dispendido com questões sociais, o que, em parte, está 

relacionado com a angústia e frustração sentida pelos funcionários, em geral, perante a mudança. Muitas 
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vezes parte dos custos de produtividade e competitividade estão escondidos nestes factores 

psicológicos causados pela mudança constante. (Wojtecki & Peters, 2000) 

3.1.1 Forças Impulsionadoras 

As forças que impulsionam a mudança constituem um sistema de cinco vectores que se interligam e 

inter-influenciam, sendo possível em dado momento haver uma força dominante. Estas forças podem ser 

agrupadas em dois grandes blocos: bloco externo de pressão e bloco interno de pressão: (Correia, 1999) 

Tabela 1 - Forças Impulsionadoras da Mudança 

Bloco Externo de Pressão Inovação tecnológica 

Concorrentes / Clientes 

Oportunidades Envolventes 

Bloco Interno de Pressão Movimentos Internos 

Visão estratégica 

Inovação Tecnológica 

Revela-se uma das mais importantes forças externas, principalmente em alguns sectores mais 

específicos. A inovação tecnológica altera os processos e a imagem dos produtos e serviços, excluindo 

do mercado quem não a acompanhar, quer pela não competitividade nos custos, quer pela obsolência 

da oferta. A inovação tecnológica tem poder para alterar o nível de influência de todos os outros vectores 

(Correia, 1999): 

 Os concorrentes/clientes rapidamente criam novas regras de negócio com base na inovação 

tecnológica; 

 As oportunidades de novos processos e novos produtos levam a que governos e outras 

autoridades reguladoras pressionem ao seu aproveitamento; 

 Empresários e dirigentes ganham novas percepções sobre vias de desenvolvimento; 

 Internamente, os talentos, energias e capacidades dos Recursos Humanos dirigem-se para a 

adopção das novas realidades tecnológicas que permitem maior comodidade, fiabilidade e 

eficiência. 

Concorrentes / Clientes 

O desenvolvimento dos mercados baseia-se na contínua busca de cumplicidade dinâmica entre 

empresas e clientes. As empresas têm a capacidade e a competência de gerar produtos e serviços que 

respondam às necessidades e desejos dos clientes. A autonomia social e psicologia dos clientes criam o 

hábito de "infidelização" propicio à contínua mudança das regras. Continuamente as organizações são 
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surpreendidas por novas dinâmicas geradas por novas soluções entre concorrentes e clientes. A 

influência nos quatro restantes vectores faz-se sentir, também, de forma quase imediata. (Correia, 1999) 

Oportunidades Envolventes 

Ao contrário do que acontecia em décadas anteriores, onde existia uma politica proteccionista para com 

as empresas, neste momento por parte dos governos e doutras organizações supranacionais existe uma 

politica de competitividade compreendida num âmbito global. Utilizando vários instrumentos de 

persuasão, ora sociais, ora económico-financeiros, estas instituições passaram a ser uma fonte geradora 

de oportunidades para organizações que se prontificam a processos de mudança rápidos. A informação 

e a explicitação integrada nestas acções gera novas visões estratégicas, movimentações internas dos 

recursos humanos no sentido da mudança, além de orientarem tecnologicamente e reforçarem a 

dinâmica concorrencial de clientes e concorrentes. (Correia, 1999) 

Movimentos Internos 

As pressões e os processos de mudança não se fazem sentir apenas nas organizações. As pessoas, 

quer social quer profissionalmente, também enfrentam tais desafios, entendendo-os e respondendo-lhes 

activamente. Novas competências e novas motivações individuais e de grupo, no interior das 

organizações, aumentam o nível de exigência sobre o desenvolvimento estratégico e organizacional, 

funcionando assim como importante factor de pressão. Este fenómeno de empreendimento nasce 

internamente mas traz consigo a ameaça de exteriorização caso a organização não responda 

adequadamente. É, por isso, um vector que exerce igualmente uma forte influência sobre todos os 

outros. (Correia, 1999) 

Visão Estratégica 

Em consequência de várias condições, envolventes ou individuais, certas organizações antecipam a 

mudança e o desenvolvimento através de uma liderança possuidora de uma visão estratégica que vai 

para além do contexto em que actuam. Esta visão estratégica pode tornar-se na base de revoluções 

tecnológicas, de segmentação de clientelas e concorrentes, de despoletamento de novos níveis de 

competência e motivação internas e, ainda, como fonte influenciadora das orientações de governos e 

organizações supranacionais. (Correia, 1999) 

3.1.2 Barreiras 

No caso específico de implementações de TI, Bartoli e Hermel, baseados num estudo realizado a líderes 

de projectos, identificaram as barreiras que devem ser eliminadas para atingir o sucesso: (Bartoli & 

Hermel, 2004) 
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 Barreiras estratégicas, mais fortes quando a introdução de TI é feita sem a clarificação de 

objectivos, a identificação de necessidades, e a integração num projecto global, em que há um 

grande período de tempo entre o levantamento de informações e a tomada de decisão; 

 Barreiras Estruturais, quando a tecnologia é transposta sem adaptação ao contexto e sem 

antes promover uma reflexão organizacional; a estrutura de funções é afectada (funções 

podem desaparecer, ser criadas ou reconfiguradas); 

 Barreiras Culturais, podem ser da organização (estrutura de referência, sistemas de valores, 

estilos de gestão, contexto se insere), ou das pessoas (capacidades cognitivas, formas de 

conhecimento e práticas, estruturas mentais), e relacionadas com a interacção entre as 

diferentes capacidades humanas e as capacidades das ferramentas técnicas; 

 Barreiras Comportamentais, como comunicação e treino, gestão do tempo. 

Num estudo sobre barreiras à mudança organizacional, a Resistência à Mudança foi mencionada como 

sendo a barreira mais relevante (SHRM, 2007), por esse motivo será analisada em maior profundidade. 

RESISTÊNCIA 

Sempre que se tenta accionar alguma mudança, pode-se esperar resistência, porque geralmente as 

pessoas tendem a resistir àquilo que percebem como ameaça à forma estabelecida de fazer as coisas. 

Quanto mais intensa é a mudança, mais intensa tende a ser a resistência resultante. 

Os órgãos de gestão e os funcionários vêem a mudança de forma diferente. Para os órgãos de direcção 

a mudança é uma oportunidade, tanto para o negócio como para eles próprios. Mas para muitos 

funcionários, a mudança é vista como disruptiva e intrusiva. (Strebel, 1998) 

Dentro de uma organização, os principais factores provocadores da resistência à mudança são 

(Cummings & Worley, 2008) (Correia, 1999) (Wilkinson & Schilt, 2008): 

 Atitudes pessoais sobre a mudança, preferência por estabilidade e continuidade: as pessoas 

não gostam de mudar; 

 Medo do desconhecido, medo de falhar;  

 Sentimento de falta de envolvimento ou falta de apoio;  

 Conflitos pessoais e rivalidades;  

 Falta de diplomacia ou momento errado; 

 Não compreensão do propósito, motivo e/ou contexto; 

 Desconfiança; 

 Funcionários apenas vêm o lado mau das melhorias. 
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Na Gestão da Mudança, lidar com a resistência é uma das mais importantes actividades. Segundo Kotter 

e Schlesinger, os factores essenciais na superação da resistência à mudança são (Kotter & Schlesinger, 

1994): 

 Educação e Comunicação - a resistência pode ser minimizada, por meio da comunicação 

com o funcionário, visando auxiliá-lo a perceber a importância da mudança; 

 Participação e Envolvimento - forma de reduzir a resistência, uma vez que é difícil aos 

participantes o facto de não se sentirem envolvidos no processo; 

 Ajuda e Suporte - os agentes de mudanças podem oferecer uma vasta gama de apoio no 

sentido de reduzir a resistência, por meio de orientações, treino, novas técnicas, entre outros; 

 Negociação – troca de alguma coisa de valor por uma redução na resistência; 

 Manipulação e Cooperação – manipulação refere-se à tentativa de exercer influência, por 

meio de retenção de informações danosas ou criação de rumores falsos para criar clima de 

mudança; cooperação é tanto uma forma de manipulação como se participação, consiste em 

dar aos líderes de um grupo de resistência um papel fundamental na mudança; 

 Coersão - utilização de ameaças directas ou de força sobre os que resistem. 

Com base na análise de Colossi às diferentes abordagens mencionadas anteriormente (Santoro, 2004), 

no quadro seguinte é feita a comparação entre as mesmas: 

Tabela 2 - Comparação entre diferentes abordagens à resistência 

Abordagem Situações mais 

adequadas 

Vantagens Desvantagens 

Educação e 

Comunicação 

Falta de informações e 

análises inexactas. 
Uma vez persuadidas, as 

pessoas geralmente 

ajudarão na implementação 

da mudança. 

 

Pode consumir muito 

tempo se for 

envolvido um número 

muito grande de 

pessoas. 

 

Participação e 

Envolvimento 
Os iniciadores não 

possuem todas as 

informações que 

necessitam para 

projectar a mudança. 

 

As pessoas que participam 

estarão comprometidas com 

a implementação da 

mudança e qualquer 

informação relevante que 

possuam será incorporada 

no plano de mudança.  

 

Pode consumir muito 

tempo se os 

participantes 

projectarem uma 

mudança 

inadequada. 
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Ajuda e 

Suporte 

Pessoas resistem por 

problemas de 

ajustamento. 

Nenhuma outra abordagem 

funciona tão bem como 

problemas de ajustamento. 

 

Pode consumir muito 

tempo se os 

participantes 

projectarem uma 

mudança inadequada. 

Negociação Quando alguém ou algum 

grupo, com considerável 

poder se resistência, tem 

algo a perder com a 

mudança. 

Por vezes constitui uma 

forma relativamente fácil de 

evitar resistências 

importantes. 

 

Pode ter custo muito 

elevado, em muitos 

casos, se alertar 

outras pessoas para 

negociarem a 

concordância. 

 

Manipulação e 

Cooperação 
Outras tácticas não 

funcionam, ou são de 

custo excessivamente 

elevado. 

 

Pode constituir uma solução 

relativamente rápida e barata 

para problemas de 

resistência. 

 

Pode levar a 

problemas futuros se 

as pessoas se 

sentirem 

manipuladas. 

 

Coersão Rapidez essencial e 

indicadores da mudança 

com forte poder. 

É rápida e pode superar 

qualquer tipo de resistência. 

Pode ser muito 

arriscado se deixar as 

pessoas irritadas com 

os indicadores. 

È essencial categorizar a resistência, por exemplo, segundo Ritala, existem 4 tipo de reacções à 

mudança organizacional provocada pela Implementação ITIL (Ritala, 2005): 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 Avestruzes: não reconhecem a necessidade do ITIL, não querem mudar e não têm os skills e 

comportamentos necessários para o “novo mundo”; 

 Oponentes: compreendem a necessidade do ITIL mas não concordam com o processo de 

mudança, não mudarão apenas pela pressão dos colegas; 

 Seguidores: reconhecem a importância do ITIL, acreditam no seu sucesso mas não têm os skills 

e comportamentos necessários para o “novo mundo”; 

 Entusiastas: vêem o ITIL como um processo e não como um evento, reconhecem como o ITIL 

vai ter impacto no nível operacional, estão realmente entusiasmados com o ITIL e inspiram os 

colegas. 

3.1.3 Fases 

A mudança organizacional, por norma, contempla quatro fases (Cummings & Worley, 2008):  

 

Ilustração 6 - As quatro fases da Mudança (Cummings & Worley, 2008) 

Não tem vontade de mudar 

Não tem capacidade para mudar 

Seguidores Entusiastas

Avestruzes Oponentes

Tem vontade de mudar 

Tem capacidade para mudar 

Ilustração 5 - Tipos de resistência à mudança 

Rejeição Resistência Exploração Aceitação
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 Rejeição - caracteriza-se por pensamentos como “Isto não pode acontecer aqui” ou 

“Estávamos tão bem no passado”, atitudes de indiferença, e recusa na aquisição de novas 

informações; 

 Resistência - nesta fase os funcionários duvidam das suas capacidades, têm sentimentos de 

perda, queixam-se e são teimosos; 

 Exploração - nesta fase os funcionários analisam alternativas, ficam num estado de indecisão 

e expectativa e tendem a clarificar os objectivos; nesta fase o trabalho não é focado; 

 Aceitação - é caracterizada por trabalho focado, força no trabalho, cooperação e visão; é já 

uma fase de equilíbrio. (Cummings & Worley, 2008) 

3.1.4 Factores Críticos de Sucesso  

Na Gestão da Mudança, há nove pontos que têm de ser continuamente considerados, caso contrário o 

sucesso da Mudança Organizacional estará posto em causa (Ritala, 2005): 

 Clareza da direcção; 

 Incontornabilidade da necessidade da mudança; 

 Visibilidade e compromisso da liderança; 

 Efectividade e segmentação da comunicação; 

 Treino; 

 Foco num único plano; 

 Disciplina na gestão de projecto; 

 Medição dos objectivos; 

 Ampla participação. 

3.2 ABORDAGENS À GESTÃO DA MUDANÇA 

A literatura sobre mudança organizacional é muito extensa pois existem diversas metodologias que 

sustentam mudanças planeadas. 

Por exemplo, Armenakis e Bedeian numa revisão da literatura sobre teoria de gestão da mudança 

organizacional, entre os anos de 1990 e 1998, identificaram quatro temas comuns aos estudos 

(Armanakis & Bedeian, 1999): 

 Temas de Conteúdo - focados na substância das mudanças organizacionais 

contemporâneas e na forma como os objectivos de mudança se relacionam com a 

efectividade organizacional; 
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 Temas de Contexto - focados nas forças e condições existentes no ambiente interno e 

externo das organizações, tendo impacto na efectividade de resposta de uma organização às 

mudanças ambientais; 

 Temas de Processo - lidam com acções tomadas durante a realização de uma mudança 

intencional e a natureza das respostas dos funcionários a estes esforços; 

 Temas de Critério - lidam com os resultados normalmente avaliados no esforço de mudança; 

aqui surgem os critérios afectivos e comportamentais. 

3.2.1 Metodologia de John Kotter  

Kotter, depois da sua experiência com mais de 100 organizações de diversas dimensões e localizações, 

tirou duas lições que considera muito importantes. A primeira é que a mudança envolve diversas fases, 

que no seu conjunto demoram muito tempo; sendo que saltar algum dos passos cria apenas uma ilusão 

de velocidade e nunca produz resultados satisfatórios. A segunda lição é que um erro crítico em alguma 

das fases pode ter um enorme impacto e anular os ganhos anteriormente conquistados.  

A metodologia proposta por Kotter para implementação de uma mudança contempla os seguintes 

passos cíclicos (Kotter, 1998): 

1. Criar uma noção de urgência 

 Examinar o mercado e a realidade da competição; 

 Identificar e discutir crises, possíveis crises e oportunidades. 

2. Formar um grupo coeso e poderoso de orientadores 

 Criar um grupo com poder para lidar com os esforços da mudança; 

 Encorajar o grupo para trabalhar junto, como uma equipa. 

3. Criar uma visão 

 Criar uma visão para ajudar na direcção dos esforços de mudança; 

 Desenvolver estratégias para atingir essa visão. 

4. Comunicar a visão 

 Usar todos os canais possíveis para comunicar a visão e a estratégia; 

 Motivar novos comportamentos pelo exemplo dado pelo grupo de orientadores. 

5. Habilitar as pessoas para actuarem de acordo com a visão 

 Contornar as barreiras da mudança; 

 Mudar os sistemas ou estruturas que não vão de encontro à visão; 

 Encorajar ideias, actividades e acções não tradicionais. 

6. Planear de forma a atingir ganhos a curto prazo 

 Planear para ter aumento de desempenho visível; 

 Reconhecer e recompensar os funcionários envolvidos nesses aumentos. 
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7. Consolidar a evolução e produzir ainda mais mudança 

 Aproveitar o aumento de credibilidade para mudar os sistemas, estruturas e 

politicas que não estão de acordo com a visão; 

 Contratar, promover e desenvolver os funcionários que conseguem implementar 

a visão; 

 Reavivar o processo com novos projectos, temas e agentes de mudança. 

8. Institucionalizar novas abordagens 

 Associar os novos comportamentos ao sucesso da organização; 

 Desenvolver os recursos necessários para assegurar o desenvolvimento da 

liderança. 

A proposta de Kotter para a gestão da mudança organizacional adapta-se facilmente à Implementação 

ITIL, há quase um mapeamento nítido entre as etapas da proposta de Kotter e as fases da 

Implementação ITIL. Aposta em pontos-chave da mudança como incentivos, recompensas, sinergias nas 

equipas, ganhos a curto prazo, comunicação e liderança. No entanto, esta proposta é demasiado 

superficial, apenas diz o que fazer e não explica como o fazer, por este motivo na sua adopção torna-se 

necessário um conhecimento extensivo sobre os vários pontos abordados nesta proposta. 

3.2.2 People CMM 

Uma importante framework, dedicada a organizações que passam por críticas mudanças organizacional, 

é People Capability Maturity Model (People CMM). (Curtis, Hefley, & Miller, 2007) É uma framework que 

ajuda a lidar com questões relacionadas com as pessoas das organizações; guia a organização no 

melhoramento dos seus processos de gestão e desenvolvimento da força de trabalho. O People CMM 

ajuda a organização a caracterizar a maturidade das suas práticas de força de trabalho, estabelece um 

programa de contínuo desenvolvimento da força de trabalho, define prioridades no melhoramento de 

acções, integra o desenvolvimento da força de trabalho com o melhoramento dos processos, e 

estabelece uma cultura de excelência. (Curtis, Hefley, & Miller, 2007) 

Cada nível do People CMM produz uma transformação na cultura da organização fornecendo-lhe 

poderosas práticas para atrair, desenvolver, organizar, motivar, e reter a sua força de trabalho. Desta 

forma, People CMM estabelece um integrado sistemas de práticas de força de trabalho que amadurece 

em direcção a um crescente alinhamento entre os objectivos do negócio da organização, o desempenho 

e a necessidade de mudança. 
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Ilustração 7 - Níveis da Framework People CMM (Curtis, Hefley, & Miller, 2007) 

Seguidamente são caracterizados os cinco níveis (Curtis, Hefley, & Miller, 2007): 

 Nível 1: inconsistência no desempenho de práticas, deslocamento de responsabilidades, 

práticas tradicionais, força de trabalho emocionalmente desligada; 

 Nível 2: sobrecarga de trabalho, distracções ambientais, objectivos de desempenho e 

feedback pouco claros, falhas no conhecimento e skills relevantes, fraca comunicação, 

baixo moral; 

 Nível 3: desempenho de práticas básicas de força de trabalho, inconsistência entre 

unidades no desempenho dessas práticas, pequenas sinergias na organização; 

 Nível 4: gestão da capacidade criada pela framework de competências de força de 

trabalho, organização preparada para quantificar a capacidade da sua força de trabalho; 

 Nível 5: toda a organização está focada na melhoria contínua, a gestão da mudança é 

encarada como um processo de negócio imposto para ser desenvolvido de forma 

ordenada numa base regular. 

Cada nível de maturidade do People CMM, com excepção do nível 1, tem associadas áreas de 

processos. Cada área de processo identifica um grupo de práticas que, quando desempenhadas 

colectivamente, atingem um conjunto de objectivos considerados importantes para o desenvolvimento da 

capacidade da força de trabalho. 

Por exemplo, as áreas de processo do nível 2 são: 

 Funcionários: estabelecer um processo formal, sobre o qual o compromisso do trabalho é 

mapeado com uma unidade de recursos e sobre o qual são recrutadas, seleccionadas e 

transferidas pessoas qualificadas; 

 Comunicação e Coordenação: estabelecer comunicação com pontualidade na organização e 

assegurar os skills da força de trabalho para trocar informação e coordenar as actividades 

eficientemente; 

Nível 5: Gestão da Mudança

Nível 4:  Gestão da Capacidade

Nível 3: Gestão da Competência

Nível 2: Gestão das Pessoas

Nível 1: Gestão Inconsistente
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 Ambiente de Trabalho: estabelecer e manter condições físicas de trabalho e fornecer os 

recursos que permitem aos funcionários e aos grupos de trabalho desempenhar as suas 

tarefas eficientemente sem distracções desnecessárias; 

 Gestão do desempenho: estabelecer objectivos relacionados com os compromissos de 

trabalho em cada unidade, garantir que o desempenho individual pode ser medido. Permite 

discutir o desempenho relacionado com o cumprimento dos objectivos e melhorar 

continuamente o desempenho; 

 Treino e Desenvolvimento: assegurar que todos os funcionários têm os skills necessários para 

o seu bom desempenho e que têm à disposição oportunidades relevantes de 

desenvolvimento; 

 Compensação: fornecer a todos os funcionários remuneração e benefícios com base na sua 

contribuição para o valor da organização. 

O People CMM ajuda as organizações a melhorar continuamente as suas capacidades de atrair, 

desenvolver, motivar, organizar a treinar a força de trabalho necessária para atingir os objectivos 

estratégicos do negócio. No entanto, esta framework é pouco flexível e a sua implementação total exige 

um esforço demasiado elevado. 

Uma organização com um bom nível de maturidade do People CMM terá menores dificuldades na 

Implementação ITIL, já que está mais preparada e motivada para a mudança.  

3.2.3 The Work System Method 

O Work System Method (WSM) está organizado com base na Work System Framework, uma 

representação gráfica de 9 elementos: 
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Ilustração 8 – The Work System Framework (Alter, 2006) 

Work System Framework fornece um esquema para descrever o sistema que está em análise, identificar 

problemas e oportunidades, descrever possíveis mudanças e monitorizar como as mesmas afectarão as 

outras partes do sistema de trabalho. As setas na Framework indicam que os vários elementos do 

trabalho devem estar balanceados. 

Os primeiros quatro elementos são os que realmente desempenham o trabalho: Práticas de Trabalho, 

Participantes, Informação e Tecnologias. Os outros cinco elementos estão incluídos na compreensão 

básica do sistema de trabalho: Produtos e Serviços que o sistema produz, Clientes para esses produtos 

e serviços, Ambiente que envolve o sistema de trabalho, Infra-estrutura partilhada com outros sistemas 

de trabalho, Estratégias usadas pelo sistema de trabalho e pela organização. 

WSM descreve os passos que um profissional do negócio pode usar para clarificar os problemas 

relacionados com o sistema, identificar possíveis direcções para a mudança, e produzir e justificar 

recomendações. O objectivo é criar uma rigorosa e organizada abordagem para a resolução de 

problemas suficientemente flexível para encorajar o foco nos problemas mais importantes. 

WSM está organizado em torno de um processo de resolução de um problema típico de definição de um 

problema, recolha e análise de dados relevantes, identificação de alternativas, e selecção da alternativa 

favorita. WSM está dividido em três passos principais que aplicam a resolução geral do problema aos 

sistemas típicos das organizações: 

 SP – Identificar o Sistema e o Problema: identificar o sistema de trabalho que tem 

problemas ou oportunidades que lançam as analises. A dimensão do sistema de trabalho 

depende do propósito das análises; 
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 AP – Analisar o sistema e identificar as Possibilidade: compreender os actuais problemas 

e encontrar possibilidades para melhorar o sistema de trabalho; 

 RJ – Recomendar e Justificar as mudanças: especificar o propósito das mudanças e a 

viabilidade das recomendações. 

WSM pode ser usado com três níveis de detalhe e profundidade. Os objectives do utilizador e a 

necessidade de comunicar a negociar com outros determina o nível a usar em cada situação particular. 

 Nível Um: certeza de que se relembra os três passos principais (SP, AP, RJ) quando se 

pensa sobre os sistemas na organização; 

 Nível Dois: dentro de cada principal passo, responder a certas questões que são tipicamente 

importantes; 

 Nível Três: utilizar checklists, templates, e diagramas para identificar e considerar os 

problemas que são fáceis de esquecer. 

A seguinte tabela ilustra a estrutura WSM mostrando como os três passos no Nível Um se expandem em 

questões específicas do Nível Dois e usam checklists, templates, e diagramas no Nível Três: 

Tabela 3 - Estrutura WSM 

 Primeira Passo Segundo Passo Terceiro Passo 

Rubricas no 

Nível Um 

SP: Identificação 

do sistema de 

trabalho que tem 

problemas e 

oportunidades. 

AP: Analise dos 

problemas 

actuais e 

identificação das 

possibilidades de 

melhoria. 

RJ: 

Recomendação 

e a sua 

justificação. 

Perguntas no 

Nível Dois 

SP1 até SP5: 

Cinco perguntas 

sobre o sistema 

e o problema. 

AP1 até AP10: 

Dez perguntas 

relacionadas 

com as análises 

e as 

possibilidades. 

RJ1 até RJ10: 

Dez perguntas 

relacionadas 

com a 

recomendação e 

a justificação. 

Tópicos e 

Orientações no 

Nível Três 

Checklists, 

templates, e 

diagramas 

Checklists, 

templates, e 

diagramas 

Checklists, 

templates, e 

diagramas 

O WSM é no fundo uma abordagem para compreender e analisar os sistemas de uma organização, 

sendo que o mais relevante para a área em análise é a justificação que é feita na sugestão das 
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mudanças. Além da justificação, também a fase da análise é significativa no envolvimento dos 

stakeholders. 

3.2.4 Metodologia de Steinberg 

Steinberg propõe uma metodologia de adaptação à cultura ITIL, considerando as seguintes fases da 

Implementação ITIL (Steinberg, 2005): 

Ilustração 9 - Ciclo da Implementação ITIL 

Steinberg estipula quatro pontos que têm de estar bem definidos para que o programa de mudança ITIL 

não falhe (Steinberg, 2005): 

 Uma sólida visão alinhada com o negócio, esta deve ser de fácil aceitação e compreensão; 

 Um motivo incontornável para implementar ITIL no momento e não mais tarde; 

 O caminho para atingir a visão deve ser comunicado para que os outros possam ver como o 

mesmo vai funcionar dentro da organização; 

 Os membros que tomam decisões, os órgãos de gestão e os funcionários de TI devem 

concordar com a visão, com a solução e com o caminho para a atingir. 

Com estes quatro pontos bem assentes então devem seguir-se quatro etapas (Steinberg, 2005): 

Desenvolver uma estratégia de mudança organizacional 

Na fase “visão” são identificados os benefícios da visão, assim como os stakeholders. Este trabalho 

serve de base para a construção da estratégia de comunicação da visão ITIL. Esta estratégia deve 

identificar: 

 As mensagens chave da visão; 

 As mensagens que cada stakeholder vai receber; 

 Os canais para entregar cada mensagem; 

 O tempo em que cada mensagem vai ser entregue; 

 Os critérios para determinar se a visão está a ser aceite.  

Visão

• Qual é a 
visão?

Avaliação

• Onde 
estamos 
agora?

Planeamento

• Como 
vamos 
chegar  
onde 

queremos?

Fundação

• Como 
atingimos a 

visão?

Controle

• Como 
sabemos 

que 
atingimos o 

sucesso?
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Fazer uma análise dos stakeholders 

Stakeholders são todas as pessoas envolvidas no programa de implementação ITIL, assim como 

todas as que precisam de mudar alguns comportamentos ou acções como resultado da solução ITIL 

adoptada. É fundamental que se compreenda e se consiga gerir os stakeholders durante todo o ciclo 

de implementação; falhar neste campo pode causar resistência à mudança, atrasos no programa ou 

mesmo anular todos os esforços feitos anteriormente. 

Um mapa de stakeholders deve desenvolvido na fase “visão” e reforçado nas fases seguintes. 

Os passos recomendados na realização deste mapa são: 

 Listar os stakeholders chave; 

 Listar os seus títulos e a parte da organização na qual trabalham; 

 Identificar a sua categoria de impacto; 

 Identificar a sua prioridade para atingir a visão; 

 Identificar a sua postura perante a visão ITIL; 

 Identificar a sua influência na organização; 

 Identificar WIIFM (What’s in it for me?) para cada stakeholder; 

 Identificar o seu papel na equipa de visão; 

 Identificar as questões e preocupações de casa stakeholder; 

 Identificar o que cada stakeholder vai necessitar; 

 Identificar que acções específicas são necessárias para cada stakeholder. 

 

Gerir a resistência 

Há três questões a ter sempre em conta na implementação ITIL, pois provocam boas reacções nas 

pessoas: 

 Participação na elaboração ou recomendação da solução; 

 Introdução progressiva dos novos conceitos; 

 Experimentação das novas actividades em forma de jogo. 

 

Definir um plano de comunicação ITIL 

O plano de comunicação é a estratégia documentada que serve para guiar o programa de comunicações 

ITIL. O plano define comunicações específicas a serem preparadas e entregues num certo período de 

tempo, assim como um conjunto de campanhas de comunicação. 

O plano será detalhadamente desenvolvido na fase de “visão” tendo por base resultados de inquéritos e 

a análise dos stakeholders. Para cada campanha é definido o canal de comunicação, o período de 

comunicação, as mensagens a aplicar e a audiência alvo. Cada campanha tem objectivos associados. 
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Esta metodologia foi desenvolvida especialmente para a Implementação ITIL, foca-se na resistência à 

mudança, na comunicação e na metodologia para a sua preparação. No entanto, não aprofunda outros 

pontos-chave essenciais na gestão da mudança, tais como: incentivos, recompensas, sinergias nas 

equipas, ganhos a curto prazo, e liderança. Tendo esta metodologia por base e complementando-a com 

estes pontos-chave, adaptados de outra metodologia, torná-la-ia mais eficaz. 

3.2.5 ABC of ICT 

ABC é uma abordagem baseada em atitudes, comportamentos e cultura, 3 pontos que devem ser 

continuamente considerados na implementação ITIL. O grande objectivo desta abordagem é fazer com 

que a mudança aconteça realmente. (Wilkinson & Schilt, 2008) 

Uma definição para atitude é o sentimento ou a opinião sobre algo. As atitudes que as pessoas têm 

determinada, em grande escala, a interacção que existirá entre os funcionários. Por vezes, a atitude é 

difícil de detectar, apenas 7% é transmitida por linguagem verbal, 38% pelo tom de voz e 55% por 

linguagem corporal. (Wilkinson & Schilt, 2008) 

 Alguns exemplos de atitudes frequentes na implementação ITIL: 

 Cinismo e sarcasmo; 

 Passividade; 

 Complacência; 

 Dizer “sim” e fazer “não”; 

 “Não estás apto para fazer nada aqui, porquê chatear-me?”; 

 Falar sem dizer nada de concreto. 

Para mudar a atitude é essencial que ela seja consciente, visível e aberta. Seguidamente é importante 

divulgar a relevância da atitude para o comportamento. Para fazer as pessoas mudarem a atitude em 

resposta ao comportamento é importante que sintam as consequências negativas de não terem o 

comportamento desejado. 

Comportamento é representado pela forma de agir, acções essas que são medidas por padrões aceites. 

O comportamento é influenciado pela atitude e pela cultura. Na implementação ITIL os comportamentos 

têm de mudar. 

Alguns exemplos de comportamentos: 

 Queixar dos outros; 

 Deliberadamente iludir procedimentos; 

 Evitar responsabilidades; 
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 Passar culpas; 

 Recusar aceitar ou ouvir os outros; 

 Deliberadamente reter informação; 

 Deliberadamente atrasar actividades. 

Efeitos negativos dos maus comportamentos: 

 Atrasos no programa; 

 Frustração para o gestor do processo ou para o líder da equipa; 

 Frustração para os funcionários; 

 Degradação do desempenho do serviço; 

 Risco para a continuidade do negócio; 

 Projectos falhados e investimentos desperdiçados. 

Cultura pode ser descrita pelas formas aceites de trabalhar dentro de uma organização, os valores e 

padrões que as pessoas consideram como “normais”. A cultura de uma organização pode influenciar a 

atitude e o comportamento de um indivíduo. 

A cultura existe, é adquirida e assumida pelos indivíduos, é inconscientemente aprendida e adoptada e é 

invisível. As atitudes são formadas pela cultura. É a forma como as pessoas pensam sobre as coisas, 

como as interpretam. Dentro de uma organização as pessoas agem de acordo com regras, essas podem 

ser explícitas (definidas, documentadas, visíveis) ou implícitas (“isto é como se fazem as coisas aqui”, 

“isto aqui é normal”). Estas regras influenciam os comportamentos das pessoas: bom ou mau, desejável 

ou indesejável. 

Nesta abordagem é utilizado para a mudança um modelo designado por “Aprender para mudar”, o qual 

tem em consideração os seguintes aspectos: 
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Ilustração 10 - Modelo “Aprender para mudar” 

Urgência: deve ser feito um grande investimento na transmissão da urgência ou da necessidade da 

mudança, sem um reconhecimento claro da urgência será difícil motivar as pessoas a mudarem, ou 

envolve-las no processo de mudança. Este ponto é também designado como o primeiro passo na 

metodologia de Kotter referida na secção 3.2.1. 

Equipa: é recomendado o trabalho em equipa. Depois da noção de urgência estar clara deve-se 

distribuir as áreas e o papel da mudança pelas diferentes equipas e pessoas. 

Abordagem: a equipa é responsável por definir a abordagem. Podem utilizar os recursos que 

entenderem: inquéritos aos utilizados, um plano de melhoria de serviço, entre outros. 

Criação: nesta fase devem ser analisados os resultados a obter, aqui começa a haver uma base de 

aceitação comum. Os resultados devem ser comunicados ao cliente e, se necessário, ajustados. 

Pensamento: esta fase é utilizada para explorar, com os envolvidos, as possíveis soluções para atingir 

os objectivos. Concordância entre todos os elementos é essencial. As pessoas trabalham em equipa 

utilizando diferente abordagens aptas a estimular o poder do pensamento e criando soluções 

combinadas. 

Realização: nesta fase a equipa escolhe a solução que vai implementar. A solução ser exequível 

depende dos objectivos, da organização e de outras condições limitativas descritas na fase da 

abordagem. Nesta fase a solução é trabalhada ao detalhe. 
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Implementação: aqui a solução deve ser implementada peça a peça, a mesma começa a ser 

considerada como parte do dia-a-dia. Esta fase terá sucesso quando todos os elementos da equipa 

estão aptos a utilizar a solução no seu dia-a-dia. 

Avaliação: é importante que haja avaliação dos resultados, e do processo desenvolvido para o alcance 

desses mesmos resultados; é como que uma reflexão. Assim, será possível surgirem novas melhorias a 

realizar de forma a atingir um melhor processo. 

Através de um conjunto de exercícios práticos a realizar com os elementos envolvidos na implementação 

ITIL, o ABC é um instrumento efectivo da mudança. Os exercícios têm por base um conjunto de “piores 

práticas” que facilmente são reconhecidas como existentes pelos elementos como fazendo parte da sua 

organização. 

Esta abordagem é muito interessante, porque, além de ser desenvolvida especialmente para 

implementação ITIL, é em forma de exercícios e dinâmicas de grupo, muito motivadores para quem 

neles participa, o que facilita bastante a aprendizagem. No entanto, tirando os exercícios não é 

aprofundado como alterar a atitude, comportamento e cultura da organização de forma contínua.  

3.3 COMUNICAÇÃO 

As pessoas têm dificuldade em explicar como os sistemas funcionam, como deveriam ser melhorados e 

porquê. Parte desta responsabilidade surge da tendência do pensamento focado no que os 

computadores fazem, ignorando o que as pessoas realmente fazem. A outra parte da responsabilidade 

surge da lacuna que há na inexistência de métodos organizados e de vocabulário para pensar e 

comunicar sobre os sistemas. (Alter, 2006) 

A liderança, a gestão da mudança e a comunicação estão fortemente ligados, tanto que não é possível 

ter sucesso nos dois primeiros sem desenvolver correctamente capacidades de comunicação. Parte do 

sucesso na gestão da mudança organizacional está na capacidade de escolher o melhor canal de 

comunicação e de, através dele, enviar as mensagens certas. (Bacal, 1996) A comunicação efectiva 

entre a equipa que gere a mudança, os interessados e os participantes na mudança é um elemento 

chave na gestão da mudança. (Hernandez, 2005) 

Para comunicar têm de ser tomadas decisões relativamente aos emissores e receptores, ao que precisa 

de ser comunicado, quando se vai comunicar e como se vai comunicar (tipo e canal de comunicação). 
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Ilustração 11 – Comunicação e Mudança – Quem? O quê? Quando? Como? 

Todo o processo até enviar as mensagens aos receptores é apenas metade do processo de 

comunicação, a segunda metade é confirmar que as mensagens chegaram aos receptores e se foram 

interpretadas de forma correcta. A única forma para ter a certeza de que a informação foi compreendida 

é ouvir as pessoas com as quais se comunicou, e motiva-las para que reflictam sobre a informação que 

receberam. 

3.3.1 Tipos de Comunicação 

Existem diversos tipos de comunicação, são eles (Hernandez, 2005): 

 Comunicação Oral - apresentações, discussões formais de um-para-um ou em grupo ou 

discussões informais. 

 Vantagens: rápida transmissão de informação e rápido feedback. 

 Desvantagens: quando a mensagem tem de passar por um grande número de 

pessoas, acontece que cada pessoa interpreta a mensagem à sua maneira e a 

mesma acaba por ir passando distorcida. 

 Comunicação Escrita - lembretes, cartas, quadros de notas, ou qualquer outra forma de 

transmissão de palavras ou símbolos escritos. 

 Vantagens: permanência, tangibilidade, verificabilidade e maior cuidado na sua 

transmissão. Tanto a pessoa que envia como que recebe tem uma cópia da 

mensagem, sendo que a pode guardar durante um período infinito de tempo. Caso 

existam questões sobre o conteúdo da mensagem, estarão fisicamente disponíveis 
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para futura referência. Na elaboração de uma mensagem escrita, há uma maior 

preocupação na utilização das palavras certas e no próprio conteúdo, comparando 

com a comunicação oral. 

 Desvantagens: elevada duração do processo de comunicação bidireccional, quando 

comparado com a comunicação oral. 

 Comunicação Não Verbal - as áreas mais relevantes deste tipo de comunicação são a 

comunicação corporal e a entoação verbal. A comunicação corporal refere-se a gestos, 

expressões faciais e outros movimentos corporais que comunicam emoções como 

agressividade, medo, timidez, arrogância, felicidade ou raiva. A entoação verbal está 

relacionada com a ênfase que se dá a certas palavras ou frases, assim como o tom usado. 

3.3.2 Barreiras da Comunicação 

Para se conseguir uma comunicação efectiva tem de se contornar as barreiras que o dificultam: 

(Hernandez, 2005) 

 Filtragem - entrega de informação manipulada, de forma a fazê-la mais “apetecível” ao 

receptor; 

 Percepção Selectiva - acontece quando no processo de comunicação uma pessoa vê e ouve 

comunicações seleccionadas, consoante as suas necessidades, motivações, experiências e 

interesses pessoais; 

 Emoções do Receptor - o momento em que se recebe a mensagem influencia a sua 

interpretação; emoções como enorme felicidade ou depressão são susceptíveis de dificultar a 

comunicação; 

 Linguagem - é uma colecção de palavras, palavras podem ter diferentes significados para 

diferentes pessoas; os factores que mais influenciam esta percepção são a idade, a educação 

e a cultura; 

 Comunicação Não Verbal - é uma importante forma de comunicação, no entanto é 

regularmente acompanhada por comunicação oral; caso as duas sejam inconsistentes o 

resultado é confusão e falta de claridade. 
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4 PROPOSTA  

Relativamente à implementação ITIL, esta terá maior sucesso se o negócio e os profissionais de TI 

tiverem uma abordagem organizada e não técnica para comunicar sobre a situação actual, as alterações 

planeadas e os respectivos benefícios que daí virão. Comunicar efectivamente sobre os sistemas ajuda 

na redução do esforço desperdiçado e na obtenção de resultados. (Alter, 2006) 

Comunicar efectivamente é umas das cinco actividades da Gestão da Mudança que devem ser 

continuamente consideradas, são elas (Hernandez, 2005): 

 Identificar os papéis chave da gestão da mudança; 

 Construir e manter um efectivo patrocínio do projecto; 

 Construir compromisso através de comunicação efectiva; 

 Detectar e gerir a resistência; 

 Construir sinergias através do trabalho em equipa. 

É essencial que haja uma correcta gestão da mudança na Implementação ITIL de forma a atingir os 

seguintes benefícios: 

 Reduzir a resistência à implementação ITIL;  

 Preparar os stackholders para perceberem a abraçarem a implementação ITIL;  

 Lidar com o stress, a ansiedade e a confusão que têm impacto na produtividade durante a 

implementação ITIL. 

Neste sentido a proposta foca-se na comunicação efectiva que é uma actividade essencial na gestão da 

mudança; no entanto, tendo sempre em conta as restantes actividades, pois todas estão interligadas.  

A proposta desta tese é um plano eficaz de comunicação ajustável a diferentes tipos de organizações e, 

consequentemente, culturas organizacionais. Este plano tem por base duas abordagens: ABC of ICT e 

People CMM. Assim, um wokshop com os exercícios de ABC of ICT tem um grande impacto, no entanto, 

deve haver uma abordagem contínua com foco em pontos-chave mencionados no People CMM: 

compensação, sinergias nas equipas, e liderança. O principal contributo deste plano está presente na 

redução do tempo de gestão da mudança dispendido actualmente na Implementação ITIL e 

consequentemente no seu custo. 

O objectivo deste plano de comunicação é lidar com as barreiras descritas na secção 2, contribuindo 

assim para a redução do impacto da gestão da mudança na Implementação ITIL; tem como grande 

objectivo a redução do tempo, orçamento e risco da Implementação ITIL. 
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4.1 ABC OF ICT 

Baseado no ABC of ICT, descrito na secção 3.2.5, o plano terá foco na alteração da atitude, 

comportamento e cultura da organização. É proposto que seja organizado um workshop com os 

exercícios sugeridos pelo ABC of ICT (Wilkinson & Schilt, 2008): 

 Foco no cliente e utilizador; 

 O valor; 

 Resistência; 

 Necessidades de formação; 

 Compromisso e liderança. 

Este workshop terá um grande impacto, já que as cartas utilizadas para identificar e reconhecer as 

“piores práticas”, uma vez identificadas e acordadas por todos são discutidas e determinadas as 

consequências assim como o impacto no negócio. Como resultado será criada uma nova visão sobre as 

atitudes e comportamentos não aceites e assim haverá uma noção de urgência da parte de toda a 

equipa em mudar. (Wilkinson & Schilt, 2008) 

4.2 PEOPLE CMM 

Incorporado neste plano de comunicação propõe-se que sejam abordados alguns temas essenciais na 

gestão da mudança, tais como: compensação, sinergias nas equipas, e liderança. A abordagem destes 

temas terá por base a framework People CMM, descrita na secção 3.2.2. 

4.2.1 Compensação 

A proposta de compensação fornece a todos os funcionários remuneração e benefícios com base na sua 

contribuição e valor que entregam à organização. 

A compensação deve ser controlada centralmente para que seja garantida a igualdade no sistema. A 

igualdade no sistema não significa que não haja ajustes para casos particulares de necessidade de 

capacidades específicas. O sistema ter em conta as condições do negócio e deve ser revisto sempre 

que necessário. 

O sistema de avaliação proposta centra-se em duas componentes: desempenho da equipa (60%) e 

desempenho do indivíduo (40%). O desempenho da equipa deverá ser a média dos indicadores que 

contribuem para a entrega de valor ao negócio. O desempenho individual deverá ser resultado de duas 

componentes: o desempenho individual medido relativamente aos indicadores que contribuem para a 

entrega de valor ao negócio (20%) e avaliação de competência diversas, não só técnicas mas também 

de atitude. 
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Propõe-se que o resultado de cada indivíduo seja publicado numa tabela de posições. Em função da 

posição da tabela a percentagem variável do ordenado deverá ser ganha ou perdida. 

Assim, cada funcionário tem uma parte do ordenado que sabe ser variável, no caso da ilustração 15%. 

Assim, se estiver na parte negativa da tabela perde até esses 15%, caso contrário recebe o ordenado 

por inteiro (neste caso 1000€) e ainda recebe até 15% de prémio. 

Tabela 4 - Tabela de prémios, versão 1 

 

 

 

 

 

 

Na verdade, é 30% do ordenado variável, como mostra a tabela versão 2, no entanto, a nível simbólico, 

tem mais impacto se houver perda de ordenado do que ganhar sempre mesmo estando nas últimas 

posições. Por esse motivo, uma simples troca de valores pode ter muito impacto. 

Tabela 5 - Tabela de prémios, versão 2 

 

 

 

 

 

 

As principais vantagens desta proposta de compensação são: 

 Maior motivação para a equipa e para o indivíduo; 

 60% da avaliação é dedicada ao desempenho da equipa, o que leva à cooperação entre a 

equipa e reduz a competitividade; 

Lugar % Variável Ordenado Final 

1º Lugar + 15% 1150€ 

2º Lugar + 10% 1100€ 

3º Lugar + 5% 1050€ 

4º Lugar + 0% 1000€ 

5º Lugar - 5% 950€ 

6º Lugar - 10% 900€ 

7º Lugar - 15% 850€ 

Lugar % Variável Ordenado Final 

1º Lugar + 30% 1150€ 

2º Lugar + 25% 1100€ 

3º Lugar + 20% 1050€ 

4º Lugar + 15% 1000€ 

5º Lugar + 10% 950€ 

6º Lugar +5% 900€ 

7º Lugar + 0% 850€ 
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 Aumento da comunicação entre os funcionários; 

 Maus funcionários que estejam frequentemente nas posições negativas e que não melhorem 

através da cooperação, possivelmente serão trocados, levando a uma optimização constante da 

equipa. 

4.2.2 Sinergias na Equipa 

A capacidade de uma equipa aumenta quando a equipa participa na tomada de decisões. A participação 

estimula a troca e integração de informação, reduz a resistência à mudança, e facilita a concordância 

dos membros das equipas quanto às decisões. (Dreu & West, 2001) Neste sentido, propõe-se que, 

semanalmente, haja uma reunião da equipa onde se faz o balanço da semana. Nestas reuniões poderão 

ser detectados problemas e debatidas possíveis soluções, levando assim a que haja conversas abertas 

entre os membros da equipa. Além dos problemas, propõe-se que no balanço sejam sempre referidos 

elogios, também se deve dar importância quando algo corre bem. 

No sentido de fortalecer a equipa, propõe-se também actividades de team bulding frequentes, de forma a 

atingir os seguintes benefícios (Maddux & Wingfield, 2003): 

 A equipa e os membros individuais podem definir objectivos realísticos e atingíveis porque os 

mesmos são responsáveis contribuir em forma de trabalho para esses mesmos objectivos; 

 Funcionários e líderes comprometem-se a ajudar-se mutuamente; 

 Comunicação aberta. É encorajada a expressar novas ideias, o melhorando o método de 

trabalho e a discussão de problemas e preocupações; 

 A resolução de problemas tem maior sucesso porque é partilhada a experiência de todos os 

elementos da equipa; 

 O feedback de desempenho torna-se mais significativo porque os membros da equipa 

compreendem o que é esperado e podem verificar o seu desempenho através das expectativas; 

 Conflitos são percepcionados como normais e vistos como uma oportunidade para resolver os 

problemas. Através de uma discussão aberta os mesmos podem ser resolvidos antes de se 

tornarem destrutivos; 

 É mantido o equilíbrio entre a produtividade do grupo e a satisfação das necessidades pessoais 

de cada membro da equipa; 

 A equipa é reconhecida por ilustres resultados, assim como cada membro pelo seu contributo 

pessoal; 

 Os membros são encorajados a testar as suas habilidades e experimentas novas ideias, 

simultaneamente cada membro adquire um desempenho mais forte; 

  A equipa reconhece e importância de hábitos de trabalho disciplinados e adapta os seus 

comportamentos a esses standards; 
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 Aprender a trabalhar efectivamente como uma equipa numa única unidade é uma boa 

preparação para trabalhar como equipa noutras unidades.  

Exemplos de actividades de team bulding são: almoços de convívio, dinâmicas de grupos, desporto, 

entre outros. 

4.2.3 Liderança 

Os líderes da organização e do departamento devem partilhar uma visão lúcida sobre como tirar partido 

do valor adquirido através da implementação ITIL. A melhoria da qualidade dos processos e redução dos 

custos devem ter prioridades definidas de acordo com uma estratégia clara. (Mohamed, Ribière, 

O'Sullivan, & Mohamed, 2008) 

A implementação ITIL necessita tanto de liderança a nível institucional, como informal para criar 

motivação e sustentabilidade. Em ambos os casos, a liderança pode mobilizar a capacidade intelectual 

da organização, a diferentes níveis de gestão, e fornecer os fundos necessários para formar os 

funcionários e para atingir o sucesso. (Mohamed, Ribière, O'Sullivan, & Mohamed, 2008) 

Nenhum processo ITIL pode ser implementado sem um sério compromisso da liderança. O sucesso de 

cada organização depende da atitude da liderança. (Choppin, 1997)  

 Neste sentido, é proposto que haja, continuamente, especial atenção às atitudes da liderança para 

garantir um compromisso sólido dos mesmos perante a implementação ITIL. Este compromisso deve ser 

regularmente demonstrado, tanto através de conversas informais como em eventos formais. 
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5 ACÇÃO 

A proposta foi implementada num caso prático, uma entidade pública que foi formada há pouco mais de 

um ano através da junção de outras quatro que existiam anteriormente, o CIO começou a exercer as 

suas funções apenas em Fevereiro de 2008. 

5.1 A ORGANIZAÇÃO 

O orçamento do departamento de tecnologias no ano de 2008 não foi fixo, foi sendo fornecido à medida 

das necessidades, no entanto para o ano de 2009 foi cerca de 3% do orçamento geral da organização, 

sendo que desses 70% serão utilizados para investimentos e os restantes 30% para manutenção. A 

decisão de avançar com projectos é tomada dentro do departamento, o CIO reporta directamente a um 

órgão da direcção, o qual tem elevadas bases de conhecimento tecnológico. 

Sendo uma entidade pública tem um enorme problema, consoante mude o partido há tendência para 

mudar a direcção, o que implica mudança das orientações estratégicas. Segundo o CIO, o actual CEO 

da organização confia nas TI como factor de diferenciação e provocador de aumento de eficiência. No 

entanto houve iniciativa por parte do CIO para organizar um pequeno evento onde seria apresentada a 

toda a organização o novo espaço do departamento de tecnologias, assim como as alterações na 

prestação de serviços, e desde Outubro de 2008, o evento nunca se realizou pela falta de disponibilidade 

do CEO.  

A estrutura do departamento está representada na seguinte ilustração: 

 

Ilustração 12 - Estrutura do Departamento de Tecnologias 
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Esta organização está neste momento a implementar o processo de Gestão de Incidentes do ITIL, sendo 

este o foco da análise. Pela falta de presença do CEO no evento mencionado atrás, é conclusão inicial 

que o compromisso do CEO relativamente à implementação ITIL não é total. 

5.2 PRIMEIRA ITERAÇÃO 

Nesta secção é descrita a implementação da proposta, na organização pública em causa, numa primeira 

iteração. 

5.2.1 Inquérito de Influenciadores 

Este inquérito foi realizado na medida em que o conhecimento individual e a capacidade para partilhar 

informação são factores fundamentais para determinar a forma como o Departamento atingirá os seus 

objectivos. Neste sentido, através deste inquérito consegue-se perceber quem são os elementos que 

propagam mensagens dentro de Service Desk, os elementos influenciadores. (Sparroew, Liden, & 

Kraimer, 2001) 

O inquérito foi realizado a oito elementos do Service Desk, tanto à equipa interna como aos elementos 

de outtasking. Os resultados mostram que o CIO é um elemento bastante influenciador, assim como o 

PO (técnico de SD da equipa interna), e o RL (técnico de SD mais antigo da equipa externa). 

O gráfico seguinte mostra os resultados do inquérito (Anexo 1) dos três elementos mais influenciadores: 

 

Ilustração 13 - Resultados do Inquérito de Influenciadores 

5.2.2 Entrevista aos Influenciadores  

Os elementos influenciadores foram posteriormente entrevistados para se perceber aprofundadamente a 

opinião de cada um. No restante processo os mesmos sejam alvos de maior atenção. 

A opinião de ambos os técnicos influenciadores, PO e RL, é que não foram envolvidos durante a 

implementação da Gestão de Incidentes, consideram que a mesma foi encarada como um projecto 
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tecnológico, que não houve a menor preocupação com a opinião dos técnicos. Não percebem ao certo o 

que é o ITIL e não compreendem o motivo da sua implementação na organização pública. 

Os dois técnicos sentem as vantagens do ITIL apenas a nível organizacional. Foi admitido pelos dois 

influenciadores que o processo de gestão de incidentes não é cumprido: acontece frequentemente que 

seja apontado o incidente num bloco, sendo que nunca é registado no sistema. 

Os técnicos influenciadores, PO e RL, mostraram moderada resistência à implementação ITIL. 

Quanto à entrevista ao CIO, foi transmitido forte compromisso na implementação ITIL, é do seu 

conhecimento a resistência existente mas o mesmo não encontra forma de resolução. 

5.2.3 Inquérito de Satisfação Do Cliente 

O inquérito foi realizado a cento e trinta funcionários da sede da organização e refere-se à satisfação 

relativamente ao serviço de Gestão de Incidentes. Este inquérito foi realizado numa fase intermédia da 

implementação na qual os utilizadores ainda não se tinham apercebido das alterações no processo. 

Seguidamente foi-lhes então apresentado o novo sistema de Gestão de Incidentes e as respectivas 

alterações que os utilizadores iriam sentir. 

O gráfico seguinte mostra as percentagens obtidas no inquérito de satisfação (Anexo 2): 

 

Ilustração 14 - Resultados do Inquérito de Satisfação 

5.2.4 Inquérito de Comunicação 

O inquérito foi realizado a oitenta e nove funcionários da sede da organização e refere-se às barreiras, 

eficácia e pontualidade da comunicação do departamento de tecnologias para os restantes 
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departamentos da organização. Como resumo, concluiu-se que as barreiras à comunicação estão 

activas a 36%, a eficácia da comunicação é apenas 62% e a pontualidade 63%. O gráfico seguinte 

mostra mais pormenorizadamente as percentagens obtidas no inquérito (Anexo 3):  

 

Ilustração 15 - Resultados do Inquérito de Comunicação 

5.2.5 Workshop  do ABC of ICT 

Foi organizado um workshop com base num conjunto de exercícios do ABC of ICT, houve 63% de 

assiduidade, sendo que o mesmo foi realizado num Sábado, sem compensação de dia de férias. Depois 

do workshop houve um almoço de convívio e uma clínica de golfe. 

O conjunto de exercícios foi cuidadosamente escolhido para alinhar conceitos chave da gestão dos 

serviços da informática com o ITIL e para abordar as questões de atitude, comportamento e cultura, 

assim como as piores práticas mais comuns nas organizações. 

Os cinco exercícios seguidamente descritos foram realizados tendo por base um baralho de cartas, onde 

cada carta representa uma pior prática. Estas piores práticas foram reconhecidas e acordadas pelos 

especialistas da indústria. Este baralho de cartas tem como objectivos: 

 Identificar, reconhecer e concordar de que forma estas piores práticas se adaptam à própria 

organização; 
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 Olhar para as piores práticas sob a perspectiva de outros stakeholders; 

 Identificar o impacto das piores práticas nos stakeholders e identificar que stakeholders têm cada 

pior prática; 

 Dar possibilidade às equipas, compostas por diferentes stakeholders, de discutirem juntos as 

piores práticas; 

 Discutir e chegar a um acordo sobre as consequências e os riscos de cada pior prática; 

 Reconhecer e criar um compromisso para a necessidade de encontrar soluções que resolvam as 

piores práticas identificadas; 

 Identificar os stakeholders que necessitam de estar envolvidos na resolução das piores práticas; 

 Discutir e chegar a um acordo sobre a forma de resolver as piores práticas; 

 Criar motivação para as iniciativas da melhoria contínua dos serviços. 

EXERCÍCIO 1 – FOCO NO CLIENTE E UTILIZADOR 

Este exercício tem os seguintes objectivos: 

 Identificar se são focados no utilizador em termos dos seus comportamentos, atitudes e cultura. 

Entre 75% a 89% dos profissionais de TI assumem que não são suficientemente focados no 

utilizador; 

 Identificar o que consideram comportamentos desejados e não desejados em relação ao foco no 

utilizador; 

 Deixa-los identificar as piores práticas na própria organização e sentirem-se na pele no utilizador; 

 Deixa-los identificar as consequências e riscos de cada pior prática; 

 Deixa-los identificar se há alguém responsável pelas piores práticas, ou procurarem iniciativas 

para as resolverem. 

Este exercício é desenvolvido porque a Informática ainda é pobre em fornecer serviços que satisfaçam 

as necessidades dos clientes, ou seja, ainda não somos suficientemente focados no utilizador. No início 

é feita uma reflexão sobre a pergunta: “Porque existe o Departamento de Tecnologias?”, depois de 

algum tempo e de ajuda na formação de uma opinião sólida a conclusão tirada pela equipa foi: 

 Para dar suporte e permitir aos utilizadores usufruírem da informática; 

 Ajudar os clientes a atingir os seus resultados; 

 Garantir a disponibilidade e continuidade das operações do negócio. 

Tarefa 1 – O voto 
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Cada elemento votou na afirmação “Na Informática, não somos suficientemente focados no utilizador”, 

sendo que 63% concordou, 37% discordou. Para cada voto era exigido um comentário que justificasse o 

voto: 

 Comportamentos desejados: 

o Ser pró-activo; 

o Perceber necessidades do cliente; 

o Prestar um serviço personalizado; 

o Fazer-se compreender perante o cliente e garanti-lo; 

o Garantir, a todo o custo, que o problema é resolvido; 

o Encarar os problemas na globalidade, perceber o contexto; 

 Comportamentos Indesejados: 

o Demorar demasiado tempo a resolver problemas; 

o Dar insuficiente atenção ao cliente; 

o Receber queixas de clientes.  

Foram dados exemplos de elementos que têm comportamentos desejados e indesejados, o que levou à 

responsabilização individual. Houve concordância geral sobre os comportamentos definidos. 

A palavra “suficiente” na afirmação foi alvo de atenção, sendo que consideram que a mesma representa 

um nível de maturidade, e que portanto aumentará de nível com o tempo. Foi esta a base para alguns 

dos votos de discordância da afirmação. 

Tarefa 2 – Na Pele do Utilizador 

Foi pedido a cada elemento que imagina-se que entregávamos o baralho aos utilizadores, e pensar 

quais as três cartas que escolheria para melhor representar as piores práticas do próprio departamento. 

Esta tarefa foi feita individualmente e em silêncio. As escolhas foram muito diversificadas, no entanto as 

cartas mais escolhidas foram: 

 6 - Segundo os utilizadores, tudo tem a mesma prioridade (2 votos); 

 4  - TI não são vistas como valor acrescido para o negócio (4 votos). 

Tarefa 3 - Impacto, consequências e risco 

Neste exercício, como esquipa, seleccionaram entre todas as cartas escolhidas, o top 3. Esta decisão 

tinha de ser feita conforme o impacto, consequências e potencial risco para o negócio. 
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Assim, a sugestão foi que, divididos em dois grupos, escolhessem o top 3 com base no impacto negativo 

e as consequências no valor, isto é, resultados não atingidos, atrasos, perdas de vendas, decisões 

erradas de investimentos, repetição de trabalho, ameaças à continuidade, custos adicionais. Quando o 

impacto é conhecido, devem discutir em que casos há um risco aceitável para o negócio. Antes desta 

tarefa foi feita pelo CIO uma apresentação sobre o negócio aos elementos do Service Desk, os quais 

ainda não compreendiam o negócio. 

As escolhas de cada grupo: 

Grupo A: 

 4  - Segundo os utilizadores, tudo tem a mesma prioridade. 

o Comportamento relacionado: os utilizadores não tiram proveito do valor existente; 

o Consequências: 

 Perda de oportunidades de negócio; 

 Diminuição da produtividade dos funcionários; 

 Maiores custos operacionais para o negócio; 

 Maiores custos de TI; 

 Clientes insatisfeitos; 

 Atrasos no desenvolvimento de soluções de TI; 

 Soluções não correspondem às necessidades do negócio; 

 Qualidade dos serviços duvidosa. 

o Risco não aceitável, estrategicamente crítico. 

 Q  - Não é da minha responsabilidade 

o Comportamento relacionado: - - - - - - 

o Consequências: 

 Danos na reputação do negócio; 

 Falhas no cumprimento de regulamentos; 

 Aumento da inactividade; 

 Clientes insatisfeitos; 

 Atrasos no desenvolvimento de soluções de TI; 

 Qualidade dos serviços duvidosa. 

o Risco não aceitável. 

 Q  - Falta de compreensão do impacto e prioridades no negócio 

o Comportamento relacionado: - - - - - - 

o Consequências: 

 Más decisões no investimento de TI; 



 40 

 

 Perda de oportunidades de negócio; 

 Perda de vendas; 

 Danos na reputação do negócio; 

 Diminuição da produtividade dos funcionários; 

 Maiores custos operacionais para o negócio; 

 Falhas no cumprimento de regulamentos; 

 Maiores custos de TI; 

 Atrasos no desenvolvimento de soluções de TI; 

 Soluções não correspondem às necessidades do negócio; 

 Qualidade dos serviços duvidosa. 

o Risco não aceitável. 

Grupo B: 

 6 - Segundo os utilizadores, tudo tem a mesma prioridade  

o Comportamento relacionado: - - - - - - 

o Consequências: 

 Danos na reputação do negócio; 

 Diminuição da produtividade dos funcionários; 

  Aumento da inactividade; 

 Clientes insatisfeitos. 

o Risco aceitável. 

 9  - Talvez devêssemos testar aquela mudança primeiro… 

o Comportamento relacionado: todo o departamento faz alterações a ferramentas sem 

testar se funcionam; 

o Consequências: 

 Danos na reputação do negócio; 

 Diminuição da produtividade dos funcionários; 

 Maiores custos de TI; 

  Aumento da inactividade; 

 Clientes insatisfeitos; 

 Qualidade dos serviços duvidosa; 

 Ameaças à continuidade do negócio. 

o Risco não aceitável. 

 4  - Segundo os utilizadores, tudo tem a mesma prioridade. 
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o Comportamento relacionado: toda a organização não tem noção do grau de urgência 

dos incidentes; 

o Consequências: 

 Danos na reputação do negócio; 

 Clientes insatisfeitos; 

 Qualidade dos serviços duvidosa. 

o Risco não aceitável, estrategicamente crítico. 

Neste exercício foi revelada uma grande dificuldade na responsabilização de terceiros pelas piores 

práticas, assim como exemplos de comportamentos que as revelassem. Foi feita uma discussão sobre 

este facto e explicada a importância da responsabilização individual, para que haja uma consciência 

individual do que se tem de mudar. (Argyris, 1997) 

EXERCÍCIO 2 – O VALOR 

Este exercício é realizado na medida em que as TI são ainda pobres a medir e demonstrar valor para o 

negócio. Apenas 27% dos gestores de TI mediram directamente o ROI da implementação ITIL; e menos 

de 50% mediu o valor que a gestão de serviços de TI entregou ao negócio. (Wilkinson & Schilt, 2008) 

Assim este exercício tem os seguintes objectivos: 

 Sensibilizar para o conceito de valor do ITIL; 

 Identificar se sabem o valor que precisam de entregar ao negócio; 

 Identificar se é um conhecimento comum e partilhado. 

Valor é definido como: 

 Utilidade: os atributos do serviço que têm um efeito positivo no desempenho que está associado 

à obtenção de resultados.  

 Garantia: o efeito positivo que está disponível quando é preciso. 

Tarefa 1 – KPI’s 

Nesta tarefa cada elemento, individualmente, escreve um KPI que mostre que as TI entregam valor ao 

negócio. Os KPI’s (Key Performance Indicators) mencionados: 

 Redução de custos; 

 Satisfação de clientes; 

 Número de visitas a cada sistema; 

 Tempo de paragem de aplicações críticas para o negócio; 

 Tempo de resolução; 
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 Tempo de entrega de e-mail. 

Depois desta reflexão individual foram discutidos os diferentes KPI’s escolhidos e em conjunto tentaram 

concluir o que o negócio espera das TI. Depois de algum tempo e com alguma ajuda, chegaram à 

conclusão de que o negócio espera das TI: 

 Redução ou controlo de custos; 

 Alta disponibilidade dos serviços; 

 Garantir a continuidade das TI críticas; 

 Satisfação dos clientes; 

 Garantir que os sistemas podem ser auditados. 

Tarefa 2 – Compreender o valor 

Nesta tarefa foi criada uma ideia sólida do que é o valor e garantido que todos o tinham compreendido, 

todos os elementos reconheceram a importância de saberem como entregam valor ao negócio no seu 

dia-a-dia. 

Foi também discutido se era do conhecimento da equipa os objectivos do seu trabalho, e como lhes 

eram transmitidos. Na verdade há uma boa transmissão já que na sala de trabalho existe um Dashboard 

que produz uma imagem gráfica concisa dos KPI’s das TI, mostrando assim, em tempo-real, o 

desempenho da equipa, fazendo com que a mesma saiba em que medida está a atingir os objectivos. 

(Rau, 2004) 

O Dashboard tem as seguintes vantagens (Rau, 2004): 

 Faz a ligação entre as TI e os objectivos do negócio; 

 Demonstra o valor das TI; 

 Melhora a imagem das TI; 

 Melhora a gestão de projectos complexos. 

EXERCÍCIO 3 – RESISTÊNCIA 

Este exercício é realizado na medida em que um relatório da Forrest revela que a mais comum razão 

para projectos deste tipo falharem é a resistência à mudança: 52%. Assim, este exercício tem os 

seguintes objectivos: 

 Identificar os tipos de resistência que são observados na organização relativamente à 

implementação ITIL; 

 Deixar os elementos identificarem a sua resistência pessoal na implementação ITIL; 
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 Possibilitar aos responsáveis pelas iniciativas de melhoria do ITIL identificarem os tipos de 

resistência que necessitam de ter em conta. 

Tarefa 1 – Identificar Resistência 

Nesta tarefa foi pedido a cada elemento que seleccionasse, individualmente, as cartas que melhor 

representam o tipo de resistência que sentem ou vêem; assim como um exemplo, a pessoa responsável 

por esse tipo de resistência e a pessoa responsável por resolve-la. 

As piores práticas mais escolhidas para representar a resistência no próprio departamento foram: 

 J  - Dizer “sim”, mas pensar “não” 

o Exemplo: no Service Desk dizem que “sim” mas não compreendem para que servem os 

processos e a organização 

o Responsável: Service Desk 

o Responsável por resolver: Service Desk 

 6  - O technogeek…Esse problema não está no meu livro, portanto ele não existe 

o Exemplo: o fornecedor ignora os problemas que estão por resolver na plataforma 

(requisitos e tecnologia) 

o Responsável: Fornecedor 

o Responsável por resolver: Fornecedor 

 2  - Falta de respeito, ou falta de compreensão pelos utilizadores 

o Exemplo: - - - 

o Responsável: Consultor 

o Responsável por resolver: - - - 

 7  - A minha ferramenta vai resolver todos os vossos problemas 

o Exemplo: O sistema de gestão de incidentes 

o Responsável: Consultor 

o Responsável por resolver: Todos 

 K  - ITIL é o objectivo….não o que ele deve atingir 

o Exemplo: O ITIL é o objectivo  

o Responsável: - - -  

o Responsável por resolver: Todos 

 A  - Ter certificação ITIL significa que sei o que estou a fazer 

o Exemplo: O consultor ITIL acha que percebe tudo 

o Responsável: Consultor 
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o Responsável por resolver: Todos 

 Q  - Não é da minha responsabilidade 

o Exemplo: Falta de responsabilidade 

o Responsável: Service Desk 

o Responsável por resolver: Service Desk 

  …. A mentalidade de silo  

o Exemplo: - - -  

o Responsável: Service Desk - SysAdmin 

o Responsável por resolver: Todos 

 10  - Nunca importa seguir os procedimentos….apenas fazer o que usualmente se faz 

o Exemplo: - - -  

o Responsável: Service Desk 

o Responsável por resolver: CIO 

 J  - O consultor ITIL… Um processo e alguns procedimentos é tudo o que precisam  

o Exemplo: Demorou mais de 6 meses a alterar um processo que estava incorrecto, e 

alterou mal. 

o Responsável: Consultor 

o Responsável por resolver: Consultor. 

 2  - Eles e a nossa cultura – forças competitivas 

o Exemplo: - - - 

o Responsável: Service Desk 

o Responsável por resolver: Service Desk 

 Q  - Falta de compreensão do impacto e prioridades no negócio 

o Exemplo: Resistência a cumprir o processo 

o Responsável: Service Desk 

o Responsável por resolver: Service Desk 

Tarefa 2 – Discutir resultados 

Nesta tarefa foram discutidas algumas das cartas escolhidas anteriormente, depois da discussão 

chegou-se à conclusão de que a principal resistência dentro do Departamento é representada pelos 

seguintes pontos: 

 O consultor ITIL não ouve os funcionários do Departamento, pensa que a sua solução é sempre 

a ideal; 
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 Há resistência à comunicação entre o Service Desk e o SysAdmin, comunicação essa que é 

essencial à correcta resolução de alguns incidentes; 

 Há resistência ao atingir um dos principais objectivos do Departamento: a satisfação do cliente. 

Os funcionários não se esforçam para compreender e esclarecer os clientes de forma 

personalizada; não adequam a seu vocabulário ao nível de compreensão do cliente em causa; 

 Há falta de responsabilidade individual e imaturidade nas tarefas do dia-a-dia. 

Depois destas conclusões todos os elementos assumiram ser resistentes; e mostraram preparação para 

conversar sobre esse assunto. Nenhum relatou já ter superado algum tipo de resistência dos 

mencionados, o que seria importante na medida em que partilharia a sua experiência com os colegas e 

lhes indicaria o caminho a seguir. 

EXERCÍCIO 4 – NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

Este exercício é realizado na medida em que cerca de 80% dos elementos presentes têm a certificação 

ITIL foundation, no entanto essa certificação apenas se refere a processos e não às mudanças 

essenciais na atitude, no comportamento e na cultura da organização. Assim, este exercício tem os 

seguintes objectivos: 

 Identificar de que forma a actual formação ITIL possibilita a resolução das piores práticas 

(atitudes, comportamentos e cultura) anteriormente identificados na própria organização; 

 Utilizar as conclusões dos exercícios anteriores de forma a sensibilizar os gestores com os tipos 

de problemas que necessitam de resolver; 

 Identificar até que ponto os gestores se sentem com capacidades e com as competências 

adequadas à resolução das piores práticas identificadas. 

Tarefa 1 – Adequação da formação actual 

Esta tarefa começou com um resumo das principais piores práticas detectadas, os principais motivos que 

levam às mesmas foram definidos pela equipa como sendo: falta de responsabilidade individual, 

imaturidade, falta de comunicação entre o grupo e falta de pro-actividade. 

Depois de uma pequena reflexão todos os elementos concordaram que a formação que têm não lhes dá 

capacidades para resolver os problemas identificados nos exercícios anteriores. Nenhum dos elementos 

tem as capacidades organizacionais que necessitam. 

Tarefa 2 – Formação adicional necessária 

Nesta tarefa foi questionado que tipo de formação adicional a equipa sente necessidade para que 

consiga resolver os problemas detectados. Foram sugeridas formações em três áreas:  
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 Comunicação; 

 Resolução de conflitos; 

 Personal skills. 

Além das formações, foi também sugerido por alguns elementos um plano de prémios e penalizações 

para que a equipa ficasse mais motivada e pró-activa. 

EXERCÍCIO 5 – COMPROMISSO E LIDERANÇA 

Este exercício é realizado na medida em que liderança se refere estritamente a posição hierárquica 

(Crosby & Bryson, 2005), no entanto, na Implementação ITIL um gestor tem de ser líder. Assim, este 

exercício tem os seguintes objectivos: 

 Identificar se há compromisso para fazer a mudança acontecer, compromisso na adopção ITIL; 

 Identificar se há liderança para fazer com que a mudança realmente aconteça. 

Para introduzir o exercício foi feita uma pequena reflexão sobre os deveres dos líderes (Wilkinson & 

Schilt, 2008): 

 Certificar-se que os objectivos são do conhecimento da equipa e que estão a ser alcançados; 

 Motivar as pessoas a mudar e estimular os comportamentos desejados; 

 Ter comportamentos e atitudes de exemplo; 

 Remover barreiras e obstáculos que estejam no caminho da mudança. 

Seguidamente foi pedido e referissem palavras-chave que lhes lembrassem liderança, as palavras 

mencionadas foram: liberdade, exemplo, ambição, decisão, empenho, responsabilidade, Mourinho, 

visão, confiança, transparência, companheirismo, Obama, decisão, comunicação, ambição e motivação. 

Tarefa 1 – Voto de compromisso com comentário 

Nesta tarefa foi pedido que votassem se concordavam ou não com a afirmação: “Os nossos gestores 

estão comprometidos em fazer o ITIL resultar”. Neste ponto surgiu uma dúvida fulcral, ninguém dentro da 

equipa sabia identificar o seu gestor. Mesmo depois de se esclarecer a definição (pessoa que dirige a 

equipa, que supervisiona) havia dúvidas entre o CIO ou um dos elementos do Service Desk (à frente 

designado por NB). A questão surge porque na hierarquia formal é o CIO o gestor do Service Desk, no 

entanto, o NB há pouco tempo tinha sido trocado de função, deixou de resolver incidentes e passou a ter 

a única tarefa de atender pedido, fazer o seu registo no sistema e atribuir a sua resolução a um dos 

técnicos. Neste sentido, este cargo foi por alguns considerado como gestor, já que lhes atribuía tarefas; 

no entanto, pela falta de um cargo formal de “gestor do Service Desk” houve quem considerasse o CIO o 

gestor. 
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 Os resultados da votação levaram à conclusão que 100% concorda com a afirmação, 

independentemente de quem consideram o seu gestor, de onde se pode depreender que tanto o CIO 

como o NB estão dedicados em fazer o ITIL resultar.  

Tarefa 2 – O que é liderança? 

Para terminar os exercícios foi pedido que, em grupo, construíssem uma definição de liderança, os 

resultados foram os seguintes: 

 “O líder é alguém que além de mostrar qual o caminho a seguir sabe encontra-lo”; 

 “Liderança, à semelhança da qualidade possuída por Mourinho, é ter visão, transmitir confiança, 

dar o exemplo, saber assumir as responsabilidades e, acima de tudo, ser transparente e 

companheiro.” 

5.2.6 Almoço de Convívio e Clínica de Golfe 

Depois de uma manhã intensa de exercícios foi oferecido um almoço de convívio a toda a equipa, 

patrocinado tanto pela organização pública como pela empresa de outsoucing, onde foi dado o feedback 

sobre o workshop: toda a equipa ficou satisfeita por terem conversado abertamente sobre assuntos 

importantes num ambiente diferente do dia-a-dia, consideraram o workshop importante por ser ouvida a 

opinião de todos e por se terem sentido mais envolvidos. 

Como actividade de team bulding foi realizada uma clínica de golfe, (Rogers, 2003) na qual todos os 

elementos colaboraram de forma activa. 

5.2.7 Avaliação 

Relativamente a influenciadores, o CIO é o grande influenciador, sendo que o seu empenho na 

implementação ITIL será transmitido para os elementos que nele votaram. Pelo contrário, o PO e o RL, 

apesar de ser também um influenciador mostram moderada resistência à implementação ITIL pelo que 

propagará também essa resistência para alguns elementos. (Johnson, 2008) 

Segundo o questionário da OGC, o nível de maturidade da Gestão de Incidentes da Entidade era nível 

um, isto significa que apenas existia um nível mínimo de condições disponíveis para apoiar o processo. 

(OGC, 2009) Este nível foi determinado pelo não registo de todos os incidentes reportados. 

Quanto aos níveis de satisfação do cliente são médios, relacionando os resultados com o inquérito de 

comunicação: a comunicação do departamento de informática para com os outros é reduzida e pouco 

compreensível (vocabulário não adaptado ao cliente, falta de clareza na informação fornecida); o que 

pode ter levado aos baixos valores no tópico “profissionalismo dos técnicos”. 
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Este conjunto de inquéritos serviu para avaliar a equipa do Service Desk, sendo que os mesmos foram 

continuamente informados sobre os resultados, o serviu como que um incentivo à melhoria do seu 

desempenho. 

Nesta primeira iteração não foi introduzida uma avaliação com base em prémios porque a equipa ainda 

não tinha maturidade para o mesmo. A avaliação foi feita através dos inquéritos, e a complementar estes 

inquéritos o departamento tem um Dashboard que produz uma imagem gráfica concisa dos KPI’s das TI; 

o mesmo também é uma forma de avaliação. No entanto, não havia qualquer penalização ou prémio 

financeiro para os funcionários. 

Relativamente ao workshop, este teve um grande impacto, já que se conversou e debateu abertamente 

sobre as piores práticas do departamento e os responsáveis por cada uma. Toda a equipa compreendeu 

como entrega valor ao negócio, conceito que até à data não era familiar. Através da identificação das 

“piores práticas”, foram determinadas as consequências assim como o impacto no negócio. Como 

resultado foi criada uma nova visão sobre as atitudes e comportamentos não aceites e assim houve uma 

noção de urgência da parte de toda a equipa em mudar. Este workshop também foi importante na 

medida em que proporcionou o convívio fora do ambiente rotineiro das instalações de trabalho. 

O almoço e a actividade de golfe foram significativos para a equipa na medida em que no próprio dia se 

sentiram valorizados. No entanto, nos dias seguintes foi realizada avaliação em forma de observação no 

local de trabalho e nada se alterou; o que demonstra que estas actividades feitas pontualmente não têm 

impacto no desempenho da equipa. Não foi possível realizar mais actividades de team bulding por falta 

de disponibilidade ao nível financeiro. 

5.2.8 Especificação da Aprendizagem 

Foi detectado através dos resultados que tinha de haver maior organização no Service Desk, de forma a 

conseguir-se que o processo seja cumprido e assim reduzir o tempo de resposta à chamada e conseguir 

que os incidentes sejam todos registados. Além da resistência à mudança que continuou significativa, há 

falta de responsabilidades atribuídas, o que será resolvido se os incidentes forem registados. Desta 

forma, melhoram-se alguns pontos com avaliação pior na satisfação do cliente. 

A segunda iteração vem no seguimento destas necessidades, foi criado de um novo papel: o 

coordenador do Service Desk. 

5.3 SEGUNDA ITERAÇÃO: COORDENADOR DO SERVICE DESK  

Inicialmente, foi seleccionado um dos elementos do Service Desk para ter uma tarefa diferente: atender 

todos os telefonemas e ver o e-mail do Service Desk, e proceder ao registo do respectivo incidente. Uma 
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vez registado, então atribui-lo a um dos técnicos de acordo com uma matriz de competências, onde era 

especificado o nível de conhecimento de cada técnico em cada tema. 

Gradualmente o referido elemento foi tomando uma posição de líder, no entanto, formalmente era 

apenas um técnico como todos os outros. Esta situação começou a gerar algumas confusões, já que ele 

exercia funções de gestor (atribuir tarefas) e era apenas um técnico como os outros. 

Depois de alguma insistência com os órgãos superiores, foi possível a sua promoção a coordenador do 

Service Desk, sendo que foi sugerido que a promoção não fosse só a nível de título mas que 

contemplasse os seguintes pontos: 

 Aumento de vencimento; 

 Telemóvel de serviço; 

 Formação sobre liderança e gestão de equipa; 

 Alteração da secretária de trabalho para uma posição mais destacada. 

Os dois primeiros pontos foram realizados, no entanto a formação específica para um gestor de equipa 

não foi dada; e a sua secretária continuou a ser no meio dos outros técnicos, o que tem algum impacto 

ao nível simbólico. 

5.3.1 Avaliação 

O número de incidentes registados foi uma das formas de avaliação da iteração: aumentou 114% e 

manteve-se estável até à actualidade. 

Para analisar se esta iteração teve impacto na satisfação do cliente foi realizado o inquérito SERVQUAL 

(Dyke, Kappelman, & Prybutok, 1997) a 36 utilizadores que contavam do top 50 dos utilizadores com 

mais incidentes registados. Resumidamente os resultados foram: 

 Tangibilidade 56%; 

 Fiabilidade: 76%; 

 Resposta: 73%; 

 Garantia: 81%; 

 Empatia: 79%. 

Este inquérito foi diferente do realizado na primeira iteração, pelo que não é linear compara-los. No 

entanto, em termos indicativos, antes a satisfação média do cliente era de 68%, depois da segunda 

iteração passou a 72%. A diferença não é significativa e pela complexidade na comparação dos dois 

inquéritos não se conclui nada relativamente a possíveis alterações na satisfação do cliente. 
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Através da observação detectou-se que começou a haver alguma responsabilização individual, quando 

algo corria mal já sabiam detectar o responsável. 

Progressivamente, o coordenador foi adquirindo mais funções de liderança e actualmente já lidera as 

reuniões quinzenais da equipa; as mesmas antes eram lideradas pelo CIO. O CIO conseguiu delegar 

responsabilidades no coordenador ficando mais disponível para outras tarefas que lhe competem. 

5.3.2 Especificação da Aprendizagem 

Nesta iteração, apesar de haver a responsabilidade individual e facilmente se reconhecer o responsável 

por um erro, os técnicos não se incomodaram com o mesmo; isto é, continuaram a cometer erros mesmo 

sendo responsabilizados por tal. Desta forma, houve necessidade de alguma estratégia mais persuasiva 

e foi proposto ao CIO que se avançasse com o plano inicial, pois já havia maturidade para o mesmo: o 

plano de compensação. 

5.4 TERCEIRA ITERAÇÃO: PLANO DE COMPENSAÇÃO 

As formas tradicionais de avaliação de funcionários, como revisões anuais, focam-se num funcionário 

individualmente e não na sua relação com os colegas. (Johnson, 2008) Nesta avaliação é dada uma 

grande importância à equipa e às relações entre os seus elementos. 

Foi sugerida a avaliação que consta na proposta, a organização pública concordou a 100%, no entanto, 

a empresa de outsourcing não concordou porque acredita que seriam sempre os mesmos técnicos a 

estar na última posição. Assim, a empresa frequentemente teria que contratar novos funcionários para 

integrar esta equipa. 

Assim, nós e as duas organizações chegamos a um acordo, a avaliação ser feita a dois níveis: pela 

empresa de outsourcing e pela organização pública. Estes dois níveis justificam-se dado que a empresa 

de outsourcing apenas queria avaliar se os SLA’s do contracto são cumpridos, enquanto que a 

organização pública queria para além dos SLA’s cumpridos, técnicos com atitude responsável. 

A avaliação da empresa de outsourcing tem consequências de nível financeiro para o funcionário e a 

avaliação da organização pública serve para dar feedback aos funcionários e se houver algum caso em 

que esse feedback seja consecutivamente negativo tem a liberdade de pedir substituição do mesmo à 

empresa de outsourcing. 

5.4.1 Avaliação por Parte da Empresa de Outsourcing 

A avaliação é feita mensalmente a toda a equipa, avalia os seguintes pontos: 

 Não registo de incidente (detectado através de queixa de cliente); 
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 Não atendimento e retorno da chamada (detectado através de queixa de cliente); 

 SLA’s não cumpridos. 

Apenas é avaliada a equipa, não há avaliação de funcionários individualmente, ou todos ganham ou 

nenhum ganha. Assim, o prémio mensal (por funcionário) por pontos não cumpridos pela equipa é:  

Tabela 6 - Plano de prémios 

0 Pontos 1 Ponto 2 Pontos 3 Pontos 4 Pontos 5 ou mais 

Pontos 

50€ 40€ 30€ 20€ 10€ 0€ 

Este plano tem como vantagens: 

 Maior motivação; 

 Todos ganham ou nenhum ganha, leva à cooperação entre a equipa; 

 Aumento da comunicação entre os funcionários do SD; 

 Não há competitividade. 

As desvantagens: 

 Leva à frustração dos bons elementos caso haja maus elementos; 

 Os maus elementos se não conseguirem melhorar através da cooperação não são excluídos. 

5.4.2 Avaliação por Parte da Organização Pública 

Esta avaliação é individual e refere-se a competências diversas; tem por base um questionário que será 

preenchido mensalmente pelo coordenador do Service Desk. O coordenador do Service Desk também 

pertence à empresa de outsourcing, pelo que, por segurança, esta avaliação será aleatoriamente revista 

pelo CIO. 

Os resultados são todos os meses comunicados detalhadamente para cada funcionário saber 

exactamente que tópicos deve melhorar. Se houver casos de avaliação negativa três vezes consecutivas 

o funcionário será trocado por outro. 

Tabela 7 - Questionários de avaliação 

ATITUDE 1 2 3 4 5 

COMPORTAMENTO PROFISSIONAL 

Respeito pela estrutura, princípios e valores da organização. 

Manifesta-se através do cumprimento, na plenitude, dos 

códigos de ética e conduta existentes na Instituição, ou, na 
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falta desta, dos comportamentos considerados “correctos” 

pela organização. 

DISPONIBILIDADE 

Consiste na contínua preocupação com o bom 

funcionamento das estruturas a que cada um pertence, bem 

como no interesse por perceber os problemas e actuar com 

pro-actividade para os resolver, mesmo que em áreas 

diferentes das que traduzem a colocação de cada um. 

Manifesta-se através da demonstração de total abertura para 

participar em projectos de carácter extraordinário, nem 

sempre antecipadamente planeados, bem como na 

disponibilidade para apoiar os colegas na prossecução dos 

objectivos individuais e de equipa. Inclui a demonstração de 

um bom índice de assiduidade e pontualidade.  

     

EMPENHAMENTO 

Consiste na demonstração de brio profissional e gosto por 

fazer o trabalho bem feito. Manifesta-se por um 

empenhamento permanente na resolução dos problemas, 

por uma atitude persistente e de não desistência perante as 

dificuldades, bem como na procura sistemática de 

alternativas para melhorar os resultados do trabalho.  

     

COMPETÊNCIAS 1 2 3 4 5 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Investimento para melhoria das competências técnicas e 

comportamentais, traduzido no interesse contínuo pelo 

desenvolvimento profissional, na procura de informação e na 

tomada de iniciativas de aprendizagem para colmatar as 

necessidades de desenvolvimento sentido. 

     

AUTOCONFIANÇA E AUTONOMIA 

Capacidade de planear, organizar e promover acções, de 

forma independente, assumindo a responsabilidade pelos 

resultados decorrentes da sua actividade, sem necessidades 

de supervisão constante, e defendendo as ideias e pontos de 

vista com convicção e segurança, mesmo que confrontado 

com situações embaraçosas e agressivas. 

     

CAPACIDADE DE ANÁLISE E SENTIDO CRÍTICO 

Capacidade para abordar problemas e situações de trabalho 
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nas suas diferentes componentes (decisões, métodos, 

procedimentos, resultados) enunciando os seus pontos de 

vista, apontando pontos fracos e ameaças, e reconhecendo 

igualmente eventuais pontos fortes e oportunidades, 

identificando os aspectos críticos, valorando-os e 

estabelecendo prioridades de actuação. Inclui a capacidade 

para criticar de forma construtiva, acrescentando hipóteses 

de solução ou de melhoramento para os objectivos sobre 

que recai a sua análise. 

 

INICIATIVA E INOVAÇÃO 

É a capacidade de proactivamente identificar e antecipar os 

problemas, obstáculos e oportunidades – quer ao nível 

interno como externo – bem como agir e tomar decisões 

rápidas para resolver situações de imprevisto. Implica a 

avaliação de problemas de forma inovadora, identificando 

diversas hipóteses de solução e criando diferentes cenários 

alternativos, em prole da mudança e a melhoria contínua na 

estrutura. Não se limita às abordagens tradicionais, é capaz 

de ensaiar aproximações originais e exequíveis. 

     

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE 

Consideração dada ao cliente, compreendendo e 

antecipando as suas necessidades, colocando-o sempre 

como o centro da preocupação e agindo em conformidade. 

Implica a capacidade de desenvolver uma relação eficaz 

com o cliente, maximizando os seus níveis de satisfação e 

transformando sempre as oportunidades de contacto num 

momento de promoção do Departamento.  

     

ORIENTAÇÃO PARA A QUALIDADE 

Prestação sustentada de desempenho de qualidade, com 

padrões elevados quer quanto aos resultados produzidos 

como às formas de trabalho adoptadas. Preocupação com o 

rigor e fiabilidade dos resultados, minimizando os erros e 

revelando cuidado na apresentação de resultados. 

     

ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS 

Capacidade para pôr em prática, com sucesso, ideias ou 

projectos próprios e alheios. Orientação para o terminar as 
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tarefas e os trabalhos em que se envolve, cumprindo como 

esperado e não deixando tarefas, etapas ou projectos a 

meio, procurando leva-los sempre até ao final, promovendo 

feedback e introduzindo os ajustamentos que se revelem 

necessários para o efeito. 

TRABALHO EM EQUIPA E RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Capacidade de modular a atitude e o comportamento em 

função dos objectivos e dos parceiros de trabalho, o que se 

traduz na capacidade de assumir objectivos colectivos e 

partilhar responsabilidades no sucesso e no insucesso; 

Capacidade de disponibilidade para a polivalência e para a 

substituição de tarefas, sempre que um dos membros da 

equipa está ausente ou em dificuldades; Preocupação com 

os resultados da equipa e com a imagem da equipa. 

     

5.4.3 Avaliação 

A metodologia de avaliação foi acordada e comunicada à equipa, no entanto, até à data nunca foi 

realizada, sendo que os problemas que levaram a esta iteração continuam a existir. Portanto, a avaliação 

nunca chegou a acontecer porque a acção nunca se concluiu. 

5.4.4 Especificação da Aprendizagem 

Nesta iteração foi clara a falha na liderança, tanto da parte do coordenador do Service Desk como da 

parte do CIO. Mesmo depois de ter havido sensibilização aos dois membros para o facto, a avaliação 

nunca se realizou. 

O motivo dado para a não realização da avaliação foi a falta de tempo disponível, daqui se depreende 

que há uma incorrecta gestão do tempo, assim como falta de noção das prioridades nas tarefas a 

realizar. 

Devia ser feito um forte investimento na formação na área da liderança. 
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6 CONCLUSÃO 

Depois de uma análise bibliográfica, conclui-se que já há múltiplas abordagens à gestão da mudança. No 

entanto, os actuais casos de sucesso da gestão da mudança na Implementação ITIL ainda têm um 

enorme impacto negativo no tempo, orçamento e risco da implementação (Steinberg, 2005); sendo que 

há uma necessidade crescente da redução deste impacto. Comunicar efectivamente sobre os sistemas 

ajuda na redução do esforço desperdiçado e na obtenção de resultados, (Alter, 2006) sendo o motivo 

pelo qual a proposta apresentada se foca neste tema. 

A comunicação deve estar presente no núcleo de qualquer mudança. Reestruturações organizacionais e 

definição de novos papéis e processos na organização, como acontece na Implementação ITIL, devem 

ser acompanhados de comunicação apropriada que fornece a justificação das mudanças, estabelece um 

contexto e envolve as pessoas. (Hochstein, Tamm, & Brenner, 2005) Um dos grandes desafios presente 

na Implementação ITIL está relacionado com a dificuldade da aceitação dos novos processos como 

forma de trabalho e com a falha na compreensão da necessidade que leva à mudança. Estes desafios, 

assim como outros, têm de ser contornados através da gestão da mudança. 

Em grande parte os objectivos foram atingidos, pois foi encontrado um problema por resolver, 

identificado o processo necessário à sua resolução, implementada e avaliada a proposta na entidade 

pública. No entanto, a implementação da proposta teria maior impacto num contexto de gestão da 

mudança organizada, o que não é o caso da entidade pública em causa. 

O nosso esforço para a sensibilização da importância de uma contínua gestão da mudança teve 

sucesso, demonstrado pela recente contratação de um elemento dedicado a esta tarefa dentro do 

departamento. 

Tendo a oportunidade de recomeçar o meu trabalho, investiria mais na sensibilização da liderança já que 

do apoio deles depende o sucesso de grande parte das acções; por exemplo, a não concretização total 

do plano de avaliação foi resultado de falta de apoio dos líderes. 

6.1 TRABALHO FUTURO 

Como trabalho futuro e de continuação desta tese fica a intenção de aprofundar a investigação da 

componente de liderança. Propõe-se uma aposta mais forte nesta componente, já que dela depende o 

sucesso de grande parte das acções que poderão de ir encontro à correcta gestão da mudança.  
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1 

Inquérito à Organização 

 

Este inquérito é realizado no âmbito de uma Tese de Mestrado do Instituto Superior Técnico que visa 

criar diversos Casos de Estudo e posteriormente chegar a conclusões sobre métodos eficazes de gestão 

da mudança na implementação ITIL. 

Neste momento a Organização está a implementar o processo de Gestão de Incidentes do ITIL, o que 

leva a mudanças nos processos de trabalho, as quais requerem uma conexão estratégica entre pessoas 

e tecnologia. Neste contexto é imprescindível uma correcta gestão da mudança que tem como objectivo 

gerir todas as questões relacionadas com pessoas numa situação de mudança do negócio de forma a 

atingir melhores resultados.  

Agradeço a colaboração de todos vós. Por favor, preencha os 3 campos abaixo; o inquérito é anónimo. 

 

1. Dentro do seu departamento, a quem se dirige para obter aconselhamento ou informação 

quando se depara com situações problemáticas ou ideias discutíveis? 

_____________________________________ 

 

 

2. Dentro do seu departamento, com quem comunica mais frequentemente?  

_____________________________________ 

 

 

3. Dentro do seu departamento, qual o contacto que mais valoriza?  

_____________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração. 

Qualquer dúvida contactar Soraia Figueiredo: soraia.figueiredo@ist.utl.pt 
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8.2 ANEXO 2 

Inquérito sobre o Departamento de Tecnologias 

Este inquérito é realizado no âmbito de uma Tese de Mestrado do curso de Engenharia Informática do 

Instituto Superior Técnico; visa analisar a opinião dos funcionários aos quais o Departamento de 

Tecnologias da Organização fornece serviços. O Departamento apoia diversos projectos académicos 

que têm por objectivo aumentar a performance global do mesmo. 

Como cliente do Departamento de Tecnologias, a sua opinião torna-se fundamental na melhoria dos 

serviços oferecidos. Por favor, seja honesto. Os seus pensamentos, opiniões e sugestões são os 

melhores indicadores para o Departamento detectar as áreas onde deve focar maior atenção e dessa 

forma aumentar o seu nível de satisfação, o qual tem elevado grau de importância. 

O inquérito é anónimo. Agradeço a sua colaboração. As próximas 10 questões tomarão 

aproximadamente 5 minutos do seu tempo. 

 

Departamento: ________________________________________________________________ 

Classifique os tópicos da tabela de acordo com a seguinte escala: 

 

 1 2 3 4 5 

1. Cortesia e profissionalismo na recepção das suas 

chamadas. 

     

2. Tempo de resposta à sua chamada.      

3. Tempo de resolução do incidente.      

4. Profissionalismo, simpatia e atitude do técnico.      

5.  Competência demonstrada pelo técnico.      

1 - Não 
satisfatório

2 - A 
melhorar

3 -
Satisfatório

4 -
Bom

5 -
Excelent
e
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6. Eficácia da reparação.      

7. O seu conhecimento sobre a evolução do estado 

do incidente. 

     

 

Observações: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração. 

 

Qualquer dúvida contactar Soraia Figueiredo: soraia.figueiredo@ist.utl.pt 
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8.3 ANEXO 3  

Inquérito sobre o Departamento de Tecnologias 

Este inquérito é realizado no âmbito de uma Tese de Mestrado do curso de Engenharia Informática do 

Instituto Superior Técnico; visa analisar a opinião dos funcionários aos quais o Departamento de 

Tecnologias da Organização fornece serviços. O Departamento apoia diversos projectos académicos 

que têm por objectivo aumentar a performance global do mesmo. 

Como cliente do Departamento de Tecnologias, a sua opinião torna-se fundamental na melhoria dos 

serviços oferecidos. Por favor, seja honesto. Os seus pensamentos, opiniões e sugestões são os 

melhores indicadores para o Departamento detectar as áreas onde deve focar maior atenção e dessa 

forma aumentar o seu nível de satisfação, o qual tem elevado grau de importância. 

O inquérito é anónimo. As próximas questões estão divididas em dois grupos e tomarão 

aproximadamente 5 minutos do seu tempo. 

 

Departamento: ________________________________________________________________ 

 

PARTE 1 – Comunicação do Departamento de Tecnologias 

 

1. O Departamento de Tecnologias está sempre disponível quando preciso de alguma informação. 

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

2. Sinto-me confortável ao partilhar ideias directamente com os colegas do Departamento de 

Tecnologias.  

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 
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3. No Departamento de Tecnologias todos os colegas comunicam claramente. 

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

  

4. É fácil conversar com os colegas do Departamento de Tecnologias. 

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

5. Compreendo sempre o vocabulário utilizado pelos colegas do Departamento de Tecnologias.  

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

6. Converso pessoalmente com os colegas do Departamento de Tecnologias.  

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

7. A Organização incentiva a troca de informação entre os diversos departamentos.  

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 
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8. A informação que recebo do Departamento de Tecnologias é importante, detalhada e exacta.  

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

9. O Departamento de Tecnologias fornece-me toda a informação que necessito para que o meu 

trabalho não fique atrasado.  

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

10. Por favor, ordene de 1 (mais frequente) a 6 (menos frequente) os seguintes métodos 

relativamente à frequência que os utiliza para se informar sobre a Organização: 

____ E-mail 

____ Intranet 

____ Newsletter 

____ Comunicação com o(a) Director(a) 

____ Comunicação com os colegas 

____ Encontros de carácter informal (por exemplo à hora de almoço com os colegas). 

 

PARTE 2 – Serviço de Gestão de Incidentes 

11. Quando telefono para o serviço sou atendido(a) com cortesia e simpatia. 

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

12. Quando telefono para o serviço sou atendido(a) rapidamente. 

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 
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c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

13. Os meus incidentes são rapidamente solucionados. 

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

14. Os técnicos atendem-me com profissionalismo. 

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

15. Os técnicos são competentes. 

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

16. A reparação do incidente é eficaz. 

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 

e. Concordo totalmente 

 

17. Tenho conhecimento sobre a evolução do estado do meu incidente. 

a. Discordo totalmente 

b. Discordo 

c. Não discordo nem concordo 

d. Concordo 
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e. Concordo totalmente 

 

Observações: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração. 

 

 

Qualquer dúvida contactar Soraia Figueiredo: soraia.figueiredo@ist.utl.pt 

 

8.4 ANEXO 4 

Percepção da Qualidade de Serviços 

Este inquérito é realizado no âmbito de uma Tese de Mestrado do curso de Engenharia Informática do 

Instituto Superior Técnico; visa analisar a opinião dos funcionários aos quais o Departamento de 

Tecnologias fornece serviços. O Departamento apoia diversos projectos académicos que têm por 

objectivo aumentar a performance global do mesmo. 

Como cliente do Departamento de Tecnologias, a sua opinião torna-se fundamental na melhoria dos 

serviços oferecidos. Por favor, seja honesto. Os seus pensamentos, opiniões e sugestões são os 

melhores indicadores para o Departamento detectar as áreas onde deve focar maior atenção e dessa 

forma aumentar o seu nível de satisfação, o qual tem elevado grau de importância. 

Instruções: Assinale "7" quando concordar totalmente que aquela característica é correspondida pelo 

Departamento e marque "1", quando discordar totalmente. Deve marcar os outros valores para indicar 

opiniões intermédias.  O inquérito é anónimo. 
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Características do Gabinete de Informática Percepcionado Discordo              Concordo  

Totalmente        Totalmente 

P01  O Departamento tem equipamentos e sistemas de última geração.  1  2  3  4  5  6  7  

P02  As suas instalações físicas são visualmente atraentes.  1  2  3  4  5  6  7  

P03  Os funcionários do Departamento têm boa aparência - bem vestidos, 
limpos e organizados.  

1  2  3  4  5  6  7  

P04  A aparência das instalações físicas do Departamento é adequada para 
com o tipo de serviço prestado. 

1  2  3  4  5  6  7  

P05  Quando o Departamento promete fazer alguma coisa até uma 
determinada data, cumpre-o.  

1  2  3  4  5  6  7  

P06  Quando os utilizadores têm um problema, o Departamento mostra um 
sincero interesse em resolvê-lo.  

1  2  3  4  5  6  7  

P07  O Departamento é de confiança - ajuda quando é necessário.  1  2  3  4  5  6  7  

P08  O Departamento fornece os seus serviços nas datas que o prometeu.  1  2  3  4  5  6  7  

P09  O Departamento esforça-se para manter um histórico de trabalho sem 
erros.  

1  2  3  4  5  6  7  

P10  O Departamento diz aos utilizadores exactamente quando é que os seus 
serviços serão executados.  

1  2  3  4  5  6  7  

P11  Os funcionários do Departamento dão atendimento imediato aos 
utilizadores.  

1  2  3  4  5  6  7  

P12  Os funcionários do Departamento estão sempre dispostos a ajudar os 
utilizadores.  

1  2  3  4  5  6  7  

P13  Os funcionários do Departamento nunca estão ocupados para atender 
as solicitações dos utilizadores.  

1  2  3  4  5  6  7  

P14  O comportamento dos funcionários inspira confiança aos utilizadores.  1  2  3  4  5  6  7  

P15  Os utilizadores sentem-se seguros nas suas transacções com os 
funcionários do Departamento.  

1  2  3  4  5  6  7  

P16  Os funcionários do Departamento são sempre educados com os 
utilizadores.  

1  2  3  4  5  6  7  

P17  Os funcionários do Departamento têm formação e conhecimento para 
realizar o seu trabalho bem feito.  

1  2  3  4  5  6  7  

P18  O Departamento dá atenção individualizada aos utilizadores.  1  2  3  4  5  6  7  
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P19  O Departamento trabalha nos horários mais convenientes para os seus 
utilizadores.  

1  2  3  4  5  6  7  

P20  O Departamento tem funcionários que dão atenção personalizada aos 
utilizadores.  

1  2  3  4  5  6  7  

P21  O Departamento tem sempre em mente os interesses dos seus 
utilizadores.  

1  2  3  4  5  6  7  

P22  Os funcionários do Departamento entendem as necessidades 
específicas dos utilizadores.  

1  2  3  4  5  6  7  

 

 

Observações: 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração. 

 

 

Qualquer dúvida contactar Soraia Figueiredo: soraia.figueiredo@ist.utl.pt 

 


