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Resumo

O  presente  trabalho  objetivou  aliar  processos  do  guia  Information  Technology
Infrastructure Library (ITIL) e etapas do Design Thinking, a fim de recomendar ações
que contribuam para a proposição de soluções para a infraestrutura de TI de um
Centro de Serviços Compartilhados (CSC) de TI, de modo a adequá-la para atender
à demanda e aos requisitos dos serviços de TI que o CSC deverá centralizar; e
aplicar as ações recomendadas, no intuito de propor soluções para a infraestrutura
de TI de um Núcleo de TI (NTI), objeto de estudo. O NTI consiste em um ambiente
de TI existente em uma estrutura organizacional formada por dez unidades, o qual
deverá  passar a operar como um CSC de TI para essas unidades, centralizando
determinados serviços de TI  caracterizados como de apoio que, atualmente,  são
executados  de  forma  distribuída  nas  unidades.  A  aplicação  das  ações
recomendadas possibilitou a proposição de soluções para a infraestrutura de TI do
NTI, de maneira a adequá-la para atender à demanda e aos requisitos dos serviços
de TI das unidades que serão centralizados no Núcleo. Assim, a proposta elaborada
contribuiu no processo de estabelecimento de um CSC de TI no NTI e espera-se
que, dessa forma, a estrutura organizacional alcance os benefícios que um CSC de
TI pode trazer, em especial, o melhor aproveitamento de recursos e facilidades para
a  padronização  e  melhoria  de  processos,  o  que  representará uma  relevante
inovação no contexto organizacional. Além disso, a adequação da infraestrutura do
NTI  abrirá  uma  possibilidade  para  que,  futuramente,  nele  seja  implantada  uma
solução de computação em nuvem, propiciando ainda mais ganhos operacionais e
melhorias no aproveitamento de recursos.

Palavras-chave: Centro  de  Serviços  Compartilhados;  Design  Thinking;  ITIL;
Inovação organizacional.
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Abstract 

This  paper  aims  to  combine  the  processes  of  the  Information  Technology
Infrastructure  Library  (ITIL)  guide  with  the  steps  of  Design  Thinking,  in  order  to
recommend  actions  that  contribute  to  the  proposition  of  solutions  to  the  IT
infrastructure of an IT Shared Services Center (SSC) so as to adapt it to meet the
demand and requirements of the IT services that the SSC should centralize; and
implement  the  recommended  actions,  in  order  to  propose  solutions  for  the  IT
infrastructure of an IT Nucleus (ITN), object of study. The ITN consists of an existing
IT environment in an organizational structure of ten units, which should operate as an
IT SSC for  these units,  centralizing certain  support  IT services that  are currently
executed distributed in the units. The application of the recommended actions made
it possible to propose solutions for the IT infrastructure of the ITN, so as to adapt it to
meet the demand and the requirements of the IT services of the units that will be
centralized  in  the  Nucleus.  Thus,  the  proposal  contributed  to  the  process  of
establishing an IT SSC in the ITN and, in this way, the organizational structure is
expected to achieve the benefits that an IT SSC can bring, especially the better use
of  resources and facilities for the standardization and improvement of  processes,
which will represent a relevant innovation in the organizational context. In addition,
the adequacy of the ITN infrastructure will open up a possibility for a cloud computing
solution to be deployed in the future, providing even more operational  gains and
improvements in resource utilization.

Key-words:  Shared  Services  Center;  Design  Thinking;  ITIL;  Organizational
innovation.



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

Lista de ilustrações

Figura 1 – Organograma da estrutura organizacional objeto de estudo………… 9

Figura  2  –  Conexões  entre  as  RCDLoc  e  a  RCDCorp  e  a  execução
descentralizada dos serviços de TI nas unidades…………………………………. 16

Figura 3 –  Execução centralizada dos serviços de TI de apoio e execução
descentralizada dos serviços de TI de negócio das unidades……………………. 18

Figura 4 – Impactos positivos no uso de CSC……………………………………… 23

Figura 5 – Direcionamento das atividades das Ondas para implantação de
CSC……………………………………………………………………………………... 25

Figura 6 – Etapas do ciclo de vida dos serviços de TI previstas no ITIL V3……. 28

Figura 7 – Portfólio de serviços………………………………………………………. 31

Figura 8 – Exemplo de avaliação dos critérios da Matriz BASICO………………. 36

Figura 9 – Etapas do Design Thinking………………………………………………. 37

Figura 10 –  Mapa conceitual da proposição de ações recomendadas para a
definição de soluções para a infraestrutura de TI de um CSC de TI…………….. 40

Figura 11 – Exemplo de solução de contêiner em aço……………………………. 56

Figura 12 – Exemplo de solução de estrutura modular…………………………… 56

Figura 13 – Exemplo de solução modular integrada de infraestrutura de TI……. 61



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

Lista de quadros

Quadro  1  –  Definições  e  características  de  CSC apontadas por  diferentes
autores………………………………………………………………………………….. 21

Quadro 2 – Principais modelos de melhores práticas aplicáveis à TI…………… 26

Quadro 3 – Etapas do ciclo de vida dos serviços de TI e respectivos processos
do ITIL considerados nas ações recomendadas…………………………………… 30

Quadro  4  –  Ações  recomendadas  para  elaboração  de  uma  proposta  de
soluções para a infraestrutura de TI de um CSC de TI……………………………. 42

Quadro 5 – Serviços de TI que serão centralizados no NTI……………………… 45

Quadro 6 – Características técnicas e negociais dos serviços nas unidades….. 46

Quadro  7  –  Demanda  prevista  e  requisitos  dos  serviços  que  serão
centralizados no NTI…………………………………………………………………... 47

Quadro 8 – Padrões técnicos para itens da infraestrutura de TI do NTI………… 50

Quadro  9  –  Requisitos  de  nível  de  serviço  para  os  serviços  que  serão
centralizados no NTI…………………………………………………………………... 51

Quadro  10  –  Disponibilidade  requerida  para  os  serviços  que  serão
centralizados no NTI…………………………………………………………………... 52

Quadro 11 – Cenários de soluções para instalações do ambiente principal do
NTI………………………………………………………………………………………. 55

Quadro  12  –  Critérios  da  Matriz  BASICO para  avaliação  dos  cenários  de
soluções para instalações do ambiente do NTI……………………………………. 56

Quadro 13 – Avaliação dos cenários de soluções para instalações do ambiente
principal do NTI………………………………………………………………………… 58

Quadro 14 – Soluções para itens de infraestrutura de TI que serão instalados
no ambiente principal do NTI…………………………………………………………. 59



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

Lista de abreviaturas e siglas

CGTI – Comissão de Gestores de TI das unidades da estrutura organizacional objeto
de estudo

CPD – Centro de Processamento de Dados

CSC – Centro de Serviços Compartilhados

DR – Disaster Recovery (Recuperação de Desastre)

IEC – International Electrotechnical Commission (Comissão Eletrotécnica 
Internacional)

ISO – International Organization for Standardization (Organização Internacional de 
Normalização)

ITIL – Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestrutura de 
Tecnologia da Informação) 

NBR – Norma Brasileira (normas emitidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas)

NTI – Núcleo de TI

RCDCorp – Rede de Comunicação de Dados Corporativa

RCDLoc – Rede de Comunicação de Dados Local

ServAp – Serviço de TI de apoio ao negócio

ServCen – Serviços de TI centralizados no NTI

ServNeg – Serviço de TI ligado diretamente ao negócio



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

Sumário

1 Introdução…….……………………………………………………………. 7

1.1 Objetivo…………………………………………………………………….. 11

1.2 Contribuição do trabalho…………………………………………………. 11

1.3 Caracterização da pesquisa……………………………………………... 12

2 O contexto e a realidade investigada…………………………………… 15

3 Fundamentação teórica………………………………………………….. 19

3.1 Centro de Serviços Compartilhados (CSC)……………………………. 19

3.2 Melhores práticas relacionadas a serviços de TI……………………… 26

3.2.1 Information Technology Structure Library (ITIL)……………………….. 27

3.3 Design Thinking…………………………………………………………… 33

4 Ações  recomendadas  para  a  proposição  de  soluções  para  a
infraestrutura de TI de um CSC de TI…………………………………... 39

5 Elaboração da proposta de soluções para a infraestrutura de TI do
NTI………………………………………………………………………….. 44

5.1 Identificação  e  entendimento  dos  serviços  de  TI  que  serão
centralizados no NTI……………………………………………………… 44

5.2 Descrição dos serviços de TI que serão centralizados no NTI (Funil
de Serviços)……………………………………………………………….. 45

5.3 Identificação e entendimento de características técnicas e negociais
dos serviços nas unidades………………………………………………. 45

5.4 Definição da demanda prevista e dos requisitos dos serviços que
serão centralizados no NTI………………………………………………. 47

5.5 Definição de padrões técnicos para itens da infraestrutura de TI do
NTI………………………………………………………………………….. 48

5.6 Definição dos requisitos de nível de serviço para os serviços que
serão centralizados no NTI………………………………………………. 51

5.7 Definição da disponibilidade requerida para os serviços que serão
centralizados no NTI……………………………………………………… 52

5.8 Proposta de soluções para a infraestrutura de TI do NTI…………….. 53

6 Análise de resultados e discussões…………………………..………… 62

7 Considerações finais……………………………………………………… 65



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

Referências………………………………………………………………... 67

Apêndice A –  Formulário para mapeamento de serviços de TI nas
unidades……………………………………………………………………. 71



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

1 Introdução

O  melhor  aproveitamento  de  recursos  e  a  padronização  e  melhoria  de

processos podem significar para organizações de diferentes setores, especialmente

em momentos de crise econômica, oportunidades de impulsioná-las para a busca de

alternativas que contribuam para a redução de custos, a inovação e a garantia da

sustentabilidade do negócio.

Dessa forma, a centralização de serviços de suporte de diferentes áreas em

unidades  autônomas  e  independentes,  conhecidas  como  Centros  de  Serviços

Compartilhados (CSC),  tem sido uma alternativa adotada por muitas organizações

na  busca  por  redução  de  custos,  melhoria  de  processos,  aproveitamento  de

recursos, entre outros benefícios.

Segundo  levantamento  global  sobre  Centros  de  Serviços  Compartilhados,

realizado pela Deloitte (2015),  os três maiores impactos positivos informados pelas

organizações pesquisadas que usavam CSC foram:  redução de custo (91% das

organizações),  eficiência  dos  processos  (90%)  e  controles  internos  (86%).  Além

disso,  34%  das  empresas  entrevistadas  apontaram  a  redução  de  custo  como

principal razão para o uso de um CSC; e quando se tratou dos impactos positivos

obtidos na redução de custo, 49% das empresas apontaram um significativo impacto

e 42% algum impacto.

No que diz respeito à Tecnologia da Informação (TI), o levantamento feito pela

Deloitte (2015) demonstra a razoabilidade da adoção de um CSC para a área de TI,

pois  apontou  ser  a  terceira  área  correspondente  aos  serviços  mais  comuns

executados pelos CSC, estando presente em 52% deles. Considerando-se, ainda,

que  o  levantamento  apontou  que  91%  das  organizações  obtiveram  impactos

positivos  na  redução  de  custo  com  o  uso  de  CSC,  pode-se  concluir  que

organizações usuárias de CSC de TI têm alcançado resultados positivos na adoção

dessa estratégia.

O estabelecimento de um CSC demanda um planejamento prévio que, em

alguma de suas fases, deve tratar da definição da infraestrutura necessária para que

o CSC possa atender plenamente aos serviços que ele deverá centralizar.

                 7



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

Dessa forma, o estabelecimento de um CSC de TI requer,  em especial,  a

definição de soluções para a infraestrutura de TI necessária para atender à demanda

e aos requisitos dos serviços de TI que serão centralizados.

Assim, para análise e tomada de decisões quanto à infraestrutura de TI de um

CSC de TI, é imprescindível o pleno conhecimento da demanda e dos requisitos dos

serviços de TI que essa infraestrutura terá que suportar. Não é desejável que erros

na definição de soluções para a infraestrutura de TI comprometam a entrega dos

serviços, nem tampouco que exijam esforços e investimentos acima do necessário

para  a  entrega  demandada.  Além  disso,  é  fundamental  que  a  demanda  e  os

requisitos dos serviços de TI estejam alinhados às necessidades de negócio das

organizações que serão atendidas pelo CSC, de modo que a entrega de serviços

efetivamente agregue algum valor ao negócio dessas organizações.

Vieira (2015) aponta a importância da TI se colocar como parceira do negócio

da  empresa,  considerando  que  grande  parte  dos  processos  de  negócio  possui

alguma dependência da TI.  De acordo com Tarouco e Graeml (2011, p. 8), “Essa

dependência  cria  exigências  como  disponibilidade,  garantia  de  continuidade,

segurança, eficiência, qualidade na entrega e no suporte, controles, conformidade e

consistência”.  Os  autores  apontam  que  para  o  atendimento  das  expectativas

relacionadas a essas demandas, diversos conjuntos de práticas têm sido elaborados

no  intuito  de  evitar  ou  mitigar  os  riscos  de  dificuldades  da  TI  impactarem

negativamente no negócio das organizações.

Dessa forma, com referência ao processo para definição de soluções para a

infraestrutura de TI de um CSC de TI, pode-se argumentar que:

 é fortemente recomendável que o processo se apoie nas melhores práticas

de TI  aplicáveis,  de  modo a  possibilitar  o  alinhamento  dos serviços  ao

negócio das organizações atendidas pelo CSC, assim como o atendimento

da demanda e dos requisitos dos serviços de TI que serão centralizados no

CSC (TAROUCO; GRAEML, 2011; VIEIRA, 2015).

 nesse  processo  são  fundamentais  a  participação  e  envolvimento  das

organizações que serão atendidas pelo CSC, pois são elas que detém o

                 8
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conhecimento acerca do negócio, bem como da demanda e dos requisitos

dos serviços de TI que serão centralizados no CSC.

Com relação à aplicação de melhores práticas de TI,  é muito pertinente a

utilização do guia Information Technology Infrastructure Library (ITIL) que, segundo

Freitas (2013), é um conjunto de recomendações e práticas que vêm se destacando

como  padrão  para  o  planejamento,  implementação,  gerenciamento,  controle  e

melhoria de serviços de TI.

Quanto à necessidade de participação e envolvimento das organizações, tem-

se que o Design Thinking pode contribuir muito, pois esse processo projetual busca

a participação de todos os envolvidos em determinado problema, visando identificar

suas necessidades e entender suas experiências e expectativas, de modo a obter

informações relevantes que possibilitem a geração de ideias para o alcance de uma

solução que esteja de acordo com o contexto do problema (VIANNA et al., 2012).

A estrutura organizacional, objeto de estudo do presente trabalho, localiza-se

no estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba; e é constituída por uma

unidade de direção e nove unidades subordinadas que atuam na área de Ciência,

Tecnologia e Inovação, e um Núcleo de TI que provê o acesso à Internet para as

unidades.

Importante  esclarecer  que  por  força  de  uma  política  de  confidencialidade

existente para a estrutura organizacional,  não é possível  identificá-la.  A Figura 1

ilustra o organograma da estrutura organizacional objeto de estudo.

Figura 1 – Organograma da estrutura organizacional objeto de estudo

Fonte: Elaboração própria (2017)

                 9
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Compete à unidade de direção a elaboração do planejamento estratégico,

bem  como  a  definição  de  políticas,  diretrizes  e  normas  para  a  estrutura

organizacional; e compete às unidades subordinadas o planejamento e a condução

de seu negócio, de forma alinhada ao estabelecido pela unidade de direção.

Nos últimos anos, os expressivos contingenciamentos de recursos financeiros

e  de  pessoal  que  estão  sendo  impostos  à  estrutura  organizacional  têm  trazido

grandes dificuldades na condução dos negócios,  com impactos  na execução de

atividades e serviços das diversas áreas. Esse fato motivou a unidade de direção a

estabelecer  uma  diretriz  estratégica,  com  a  finalidade  de  melhor  aproveitar  os

recursos  escassos  e  otimizar  processos,  por  meio  da  qual  determinou  a

centralização de inúmeros serviços de apoio prestados por diversas áreas,  entre

elas a TI.

Nesse  sentido,  a  unidade  de  direção  concluiu  que  o  Núcleo  de  TI  (NTI)

deveria centralizar os serviços de TI de apoio dessas unidades, passando a operar

como um CSC de  TI.  No  entanto,  para  isso,  como parte  do  planejamento  para

estabelecimento de um CSC de TI, faz-se necessária a adequação da infraestrutura

de TI do NTI, de modo a capacitá-la para o atendimento da demanda prevista e dos

requisitos desses serviços. 

Assim,  partindo  do  pressuposto  que  o  Design  Thinking  e  o  ITIL  podem

contribuir na definição de soluções para a infraestrutura de TI de um CSC de TI e

que o NTI deverá operar como um CSC de TI para a estrutura organizacional objeto

de estudo, as seguintes perguntas direcionaram o presente trabalho:

 Como seria o processo que alia conceitos e processos do Design Thinking

e do ITIL para a definição de soluções para a infraestrutura de TI de um

CSC de TI, de modo a capacitá-la para atender à demanda prevista e aos

requisitos dos serviços de TI que serão centralizados no CSC?

 A partir desse processo, quais seriam as soluções para a infraestrutura de

TI necessária para o NTI centralizar,  na forma estabelecida pela diretriz

estratégica,  os serviços de TI  das unidades da estrutura organizacional

objeto de estudo?
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1.1 Objetivo

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  geral  aliar  processos  do  guia

Information Technology Infrastructure  Library (ITIL)  e  etapas do Design Thinking,

recomendando  ações  para  elaboração  de  uma  proposta  de  soluções  para  a

infraestrutura de TI de um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) de TI, de modo

a adequá-la para atender à demanda e aos requisitos dos serviços de TI que o CSC

deverá centralizar.

De modo mais específico, tem-se como objetivos:

i. compreender características relevantes de CSC;

ii. compreender processos do ITIL que possam contribuir para a definição de

soluções para a infraestrutura de TI de um CSC de TI;

iii. compreender o processo do Design Thinking e de como ele pode contribuir

para a definição de soluções para a infraestrutura de TI de um CSC de TI;

iv. recomendar ações, com base no Design Thinking e ITIL, para a definição

de soluções para a infraestrutura de TI de um CSC de TI;

v. aplicar as ações recomendadas para elaborar uma proposta de soluções

para a infraestrutura de TI do NTI, contribuindo para que ele possa operar

como um CSC de TI, centralizando serviços de TI de apoio das unidades

da estrutura organizacional objeto de estudo.

 1.2 Contribuição do trabalho

Este trabalho contribui para que o NTI passe a operar como um CSC de TI,

na  medida  que  propõe  e  aplica  ações  que  buscam  solucionar  o  problema  de

definição de soluções para a infraestrutura de TI do NTI, de modo a adequá-la para

atender  à demanda e aos requisitos de serviços  de TI  das unidades que serão

atendidas.

A aplicação das ações recomendadas contribui para mitigar eventuais riscos

que resultem na incapacidade do NTI em atender plenamente às unidades, bem
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como riscos de  aplicação de investimentos  e  esforços além do  necessário  para

atendimento da demanda e dos requisitos. 

Além disso, ao contribuir para que o NTI passe a operar como um CSC de TI,

este trabalho contribuirá com a estrutura organizacional, na medida que possibilita o

alcance  dos  seguintes  benefícios  que  um  CSC  de  TI  pode  trazer  para  as

organizações por ele atendidas:

i. redução do custo de manutenção dos serviços de TI de suporte, uma vez

que  o  CSC  pode  alcançar  ganho  de  escala  com  a  concentração  dos

custos;

ii. melhor aproveitamento dos recursos financeiros e de pessoal, uma vez que

as  organizações  atendidas  serão  desoneradas  quanto  aos  recursos

necessários  para  manutenção  dos  serviços  de  TI  de  suporte,  podendo

realocar recursos e competências, de forma a concentrar mais esforços

nos serviços ligados diretamente ao negócio;

iii. facilidades para a padronização de processos, bem como para a aplicação

de  melhores  práticas  no  gerenciamento  dos  serviços,  resultando  em

melhorias dos serviços entregues; 

iv. estabelecimento  de  um  ambiente  ideal  para  implantação  de  futuras

soluções  de  TI  que  sejam  de  interesse  das  organizações  atendidas,

permitindo ganho de escala e desonerando-as dos esforços pertinentes.

Por  fim,  o  NTI  passar  a  operar  como  um CSC de  TI  para  as  unidades,

centralizando serviços e possibilitando o alcance dos benefícios acima descritos,

significará uma inovação no contexto organizacional.

1.3 Caracterização da pesquisa

A  pesquisa  realizada  no  presente  trabalho  se  caracteriza  quanto  à

abordagem, como qualitativa; quanto aos objetivos, como descritiva; e quanto aos

meios, como bibliográfica e de estudo de caso (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO

GRANDE DO SUL, 2009).
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Silva e Menezes (2005, p. 20),  colocam que a abordagem qualitativa “[…]

considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não

pode ser traduzido em números”. Além disso, as autoras apontam que no processo

de pesquisa qualitativa interessam a interpretação de fenômenos e a atribuição de

significados e não são requeridos métodos e técnicas estatísticas.

Segundo Gil (1999), a pesquisa descritiva busca descrever as características

de determinada população,  grupo ou  fenômenos de  determinada  realidade,  pois

contribui  para  identificar  relações  entre  variáveis,  bem como  a  natureza  dessas

relações.

Considerando  que  o  presente  trabalho  buscou,  inicialmente,  compreender

como  conceitos  de  CSC  e  processos  do  Design  Thinking  e  do  ITIL  poderiam

contribuir  na  recomendação  de  ações para  definição  de  soluções  para  a

infraestrutura de TI de um CSC de TI; e, posteriormente,  descrever quais seriam

essas ações, identifica-se aqui  a abordagem qualitativa e o caráter descritivo da

pesquisa.

De acordo com Fonseca (2002, p. 32), “A pesquisa bibliográfica é feita a partir

do  levantamento  de  referências  teóricas  já  analisadas,  e  publicadas  por  meios

escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites”.

Assim, no presente trabalho, a pesquisa de dados possibilitou a obtenção de

um aporte teórico consistente para compreender importantes conceitos relacionados

a CSC, bem como compreender o processo projetual Design Thinking e processos

do ITIL que pudessem contribuir para a recomendação de ações para definição de

soluções para a infraestrutura de TI de um CSC de TI.

Segundo  Yin  (2005,  p.  32),  “[…]  o  estudo  de  caso  é  uma  investigação

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida

real”,  possibilitando  um  estudo  aprofundado  para  identificar  características

significativas de eventos da vida real.

No presente trabalho, o estudo de caso consistiu na investigação de como as

ações  recomendadas,  ao  serem aplicadas  na  estrutura  organizacional  objeto  de

estudo, possibilitariam a proposição de soluções para a infraestrutura de TI para o
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NTI, de modo a capacitá-lo para atender à demanda prevista e aos requisitos dos

serviços de TI das unidades da estrutura organizacional.
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2 O contexto e a realidade investigada

As dez unidades que compõem a estrutura organizacional estudada mantém

um setor de TI responsável por gerenciar e operar serviços de TI que atendem às

necessidades e interesses da respectiva unidade. Além disso, as unidades possuem

uma infraestrutura de TI própria, tais como servidores de aplicação e de banco de

dados, equipamentos de conectividade e de rede, bem como mantém uma equipe

capacitada em diferentes áreas de conhecimento em TI.

Essa  estrutura  organizacional  possui  um  importante  instrumento  de

governança de TI que consiste em uma comissão formada pelos gestores de TI das

unidades  subordinadas  e  presidida  pelo  gestor  de  TI  da  unidade  de  direção,

comissão essa que aqui  será denominada Comissão de Gestores de TI  (CGTI).

Compete a essa comissão assessorar a unidade de direção na tomada de decisões

no que se refere às soluções de TI  que são de interesse comum das unidades

subordinadas e de direção.

Cabe destacar que os serviços de TI que são gerenciados e executados no

âmbito  das  unidades  podem  apresentar  um  caráter  negocial,  ou  seja,  ligados

diretamente ao negócio, ou um caráter de apoio ao negócio. 

Um importante recurso computacional mantido em cada uma das unidades é

a  Rede  de  Comunicação  de  Dados  Local  (RCDLoc),  à  qual  estão  conectadas

diversas áreas da respectiva unidade e por meio da qual são disponibilizados vários

serviços de TI aos seus usuários.

Há cerca de dez anos, a unidade de direção criou o Núcleo de TI (NTI), em

função  da  necessidade  de  se  ter  um ambiente  de  TI  responsável  por  prover  o

acesso à Internet  para todas as unidades da estrutura organizacional  e,  quando

necessário, gerenciar e executar serviços de TI de interesse comum das diversas

unidades. Para isso, foi implantada a Rede de Comunicação de Dados Corporativa

(RCDCorp) que se conecta à RCDLoc de cada uma das unidades.

A conexão que foi estabelecida entre a RCDCorp e as RCDLoc é conhecida

como topologia de rede estrela. Nesse padrão de conexão, dispositivos de rede são
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conectados a um dispositivo de rede central (um hub ou switch), responsável pela

comunicação de dados entre os demais dispositivos.

Dessa forma, tem-se que no NTI existe um dispositivo de rede central (switch

central) que se conecta a dispositivos de rede existentes nas unidades (switches de

borda).

A Figura 2 permite uma melhor compreensão das conexões das Redes de

Comunicação  de  Dados  Locais  das  unidades  com a  Rede  de  Comunicação  de

Dados Corporativa, em topologia estrela, bem como da execução descentralizada de

serviços de TI pelas diferentes unidades.

Figura 2 – Conexões entre as RCDLoc e a RCDCorp e a execução descentralizada dos
serviços de TI nas unidades

Fonte: Elaboração própria (2017)

Considerando a motivação para a criação do NTI e a posição central que o

NTI ocupa na RCDCorp, este ambiente tornou-se a opção natural para centralizar os

serviços  de  TI  de  apoio  das  organizações,  em  atendimento  à  diretriz  de

centralização  estabelecida.  Além  disso,  o  NTI  já  dispõe  de  duas  importantes
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características de um CSC: ser um ambiente gerido como um prestador de serviços

e independente das unidades por ele atendidas.

Tais situações fornecem pressupostos para o estabelecimento de um CSC de

TI no NTI, de modo que ele possa atender à demanda e aos requisitos de serviços

de  TI  de  apoio  das  unidades  da  estrutura  organizacional,  centralizando  esses

serviços e entregando-os com qualidade e segurança.

Os  serviços  de  TI  previstos  para  centralização,  conforme  determinado  na

diretriz estratégica, são os seguintes: serviço de autenticação de usuário; correio

eletrônico;  sistema de gerenciamento  eletrônico  de documentos;  repositório  para

atualização de sistemas operacionais e aplicações; gerenciamento de DNS (Domain

Name  System);  hospedagem  de  páginas  eletrônicas  na  Internet;  serviço  de

sincronização de relógios; e solução de segurança da informação.

Vale  ressaltar  que os  serviços  de TI  previstos  para  centralização têm um

caráter de apoio e não estão diretamente ligados ao negócio das unidades.

Com a centralização desses serviços  no NTI,  espera-se  que as  unidades

permaneçam  gerenciando  e  executando  apenas  os  serviços  de  TI  ligados

diretamente ao seu negócio.

Sendo assim, a Figura 3 ilustra a execução centralizada dos serviços de TI de

apoio  das  unidades,  os  quais  serão  acessados  pelos  usuários  por  meio  das

conexões entre a RCDLoc da respectiva unidade e a RCDCorp, bem como ilustra a

permanência da execução descentralizada dos serviços de TI ligados diretamente ao

negócio das unidades.
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Figura  3  –  Execução  centralizada  dos  serviços  de  TI  de  apoio  e  execução
descentralizada dos serviços de TI de negócio das unidades

Fonte: Elaboração própria (2017)

No entanto,  para  que  o  NTI  possa  operar  como um CSC de  TI  para  as

unidades, como parte do planejamento para estabelecimento de um CSC de TI, faz-

se necessária a adequação da infraestrutura de TI do NTI, pois, atualmente, ela não

tem capacidade para suportar todos os serviços de TI previstos para centralização,

de modo a atender plenamente à demanda e aos requisitos dos serviços de todas as

unidades.
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3 Fundamentação teórica

3.1 Centro de Serviços Compartilhados (CSC)

A centralização de serviços de TI já foi muito utilizada no passado. No final da

década  de  60  e  durante  a  década  de  70,  muitas  organizações  possuíam  os

chamados  Centros  de  Processamento  de  Dados  (CPD)  que  abrigavam grandes

computadores conhecidos por  mainframes, para os quais os usuários submetiam

seus serviços em batch (em lote) para processamento (RODRIGUEZ; FERRANTE,

2000).

Com o avanço das tecnologias e o surgimento de computadores menores e

com capacidade de processamento e armazenamento de dados, a computação se

aproximou dos usuários, dando início à computação distribuída. Na década de 90,

intensificou-se o processamento descentralizado, mas não de forma integrada. Essa

descentralização  provocou  a  formação  de  ilhas  de  informação  (RODRIGUEZ;

FERRANTE, 2000).

A empresa General Eletric (GE), por exemplo, após anos de descentralização,

chegou a possuir em sua estrutura 45 sistemas de contas a pagar, 44 sistemas de

livros/razões contábeis e 37 sistemas de ativos fixos. Com a implementação de um

CSC, a empresa reduziu em 80% o número de sistemas financeiros (MECHLING;

SCHWARZ, 2007 apud LÓFTI, 2012). Certamente, isso possibilitou não apenas a

integração das informações da área financeira, mas também a redução de custos na

execução  dos  serviços  pertinentes,  proporcionando  maior  eficiência  no  uso  dos

recursos.

Segundo Saavedra (2014, p. 1), um CSC consiste em uma “[…] estrutura de

centralização  processual  aplicada,  sobretudo,  às  atividades  de  suporte  de  uma

empresa”. Para Schulman et al. (2001) serviços compartilhados podem ser definidos

como a junção de alguns processos de suporte e de atividades não estratégicas de

uma  empresa,  em  uma  organização  separada,  para  a  qual  esses  processos  e

atividades constituirão o seu próprio negócio.
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Um CSC pleno, conforme colocado por Saavedra (2014), deve apresentar as

seguintes principais características:

i. segregação  de  atividades  –  categorização  e  discriminação  dos  serviços

pertinentes ao CSC;

ii. independência da estrutura organizacional –  embora o CSC deva manter

um relacionamento próximo às organizações atendidas, ele necessita de

uma estrutura organizacional autônoma;

iii. operação  remota  dos  serviços  –  serviços  executados  no  CSC  devem

possibilitar a operação remota, ou seja, deve ser possível operá-los a partir

das organizações atendidas;

iv. padronização – devem ser definidos e mantidos padrões para as atividades

e  serviços  do  CSC,  buscando-se  a  aplicação  das  melhores  práticas

recomendadas pelo mercado;

v. central  de  atendimento  –  CSC  deve  possuir  um  ponto  central  para

atendimento dos chamados das organizações e esse ponto deve propiciar

a categorização dos atendimentos, eliminar o contato direto com a equipe

de suporte técnico e oferecer canais eficientes de comunicação;

vi. cultura  de  prestação  de  serviços  –  relacionamento  entre  o  CSC  e  as

organizações atendidas deve ser tal qual o de um fornecedor de serviços e

seus clientes, estabelecendo-se acordos de prestação de serviços;

vii. melhoria  contínua –  o  CSC deve  buscar  a  melhoria  contínua  de seus

processos,  monitorando-os  e  ajustando-os,  bem  como  deve  aferir  a

satisfação das organizações clientes.

Schulz  et  al.  (2009)  conduziram  uma  pesquisa  acerca  de  definições  e

características  de  CSC  encontradas  na  literatura  e  concluíram  que  havia  uma

diversidade de definições e características por parte de diferentes autores, conforme

apresentado no Quadro 1.
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Quadro 1 – Definições e características de CSC apontadas por diferentes autores
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[…]  é  resultado  da  consolidação/processo  de
concentração dentro da empresa

X X X X X X X X

[…]  diz respeito a serviços de suporte /funções
de apoio pessoal/ serviços internos

X X X X X X X X

[…] está alinhada com concorrentes X X X X X X X

[…]  é  uma  organização  separada  dentro  do
grupo

X X X X X X X

[…] reduz custos/custos competitivos X X X X X X X

[…] é operada como uma unidade de negócio X X X X X X X

[…] entrega para clientes internos X X X X X X X

[…]  melhora  a  qualidade  do  serviço/qualidade
competitiva

X X X X X

[…] faz uso de boas práticas X X X X X

[…] consolida recursos e faz uso de recursos em
toda a empresa

X X X X

[…]  estabelece  uma  relação  de
fornecedor/cliente

X X X X

[…] é controlado por unidades de negócio X X X X

[…]  fornece  serviços  de  acordo  com  as
necessidades dos clientes

X X X X

[…] suporta várias unidades X X X

[…] cobra das unidades de negócio X X X

[…] foca em melhoria contínua X X

Fonte: Adaptado de Schulz et al. (2009)

Quando se trata de serviços que serão repassados ao CSC, vale lembrar a

colocação de Saavedra (2014) e de Schulman et al.  (2001) que os caracterizam

como serviços de suporte, ou seja, serviços que apoiam o negócio das organizações

e não serviços estratégicos ou relacionados diretamente ao negócio. Conforme se

pode observar no Quadro 1, essa colocação é reforçada pela maioria dos autores

(oito) pesquisados por Schulz et al. (2009).
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Além disso, algumas das características de um CSC descritas por Saavedra

(2014) também são apontadas de forma similar por diferentes autores,  conforme

pode-se observar no Quadro 1: CSC como uma organização separada dentro do

grupo e operada como uma unidade de negócio, uso de boas práticas, e foco em

melhoria contínua. 

Um aspecto que vale comentar em relação a CSC, diz respeito aos possíveis

arranjos ou modelos de CSC. Segundo uma pesquisa realizada por consultores da

PricewaterhouseCoopers  (PwC),  as  organizações  têm  adotado  os  seguintes

modelos de CSC:  modelo centralizado,  no qual  todos serviços são centralizadas

num único CSC; o modelo de centros de excelência que centraliza os serviços em

diferentes  CSC,  de  acordo  com  a  especialização  dos  serviços  que  cada  CSC

concentra;  e  o  modelo  cluster regional,  por  meio  do  qual  os  serviços  são

centralizados  em  diferentes  CSC,  com  base  na  localização  geográfica  das

organizações que serão atendidas (PWC, 2008).

A adoção de CSC por organizações de diferentes setores tem crescido nos

últimos anos. Segundo o levantamento da Deloitte (2015), 55% dos CSC entraram

em operação há menos de 5 anos.

Saavedra (2014) aponta que o uso de CSC possibilita os seguintes benefícios

tangíveis  a  curto,  médio  e  longo  prazo:  melhoria  no  controle  das  operações,

melhoria  da  conformidade  em  relação  a  normas  existentes,  redução  de  custos,

ganho na qualidade dos serviços, promoção da excelência operacional, suporte ao

crescimento  organizacional  e  aumento  de  produtividade.  Adicionalmente,  cita  os

seguintes  benefícios  intangíveis  como geradores de valor  para  as  organizações:

possibilidade  de focar  esforços nos processos de  negócio  e  flexibilidade para  o

crescimento organizacional.

Para Saavedra (2014), o uso de CSC desonera as organizações clientes da

responsabilidade por processos de suporte, possibilitando a elas focar esforços em

seus processos de negócios; e fornece flexibilidade para o crescimento, facilitando o

atendimento de novas demandas de serviços de suporte advindas da criação, da

fusão  e  da  aquisição  de  organizações,  bem  como  a  adequação  às  práticas  já

existentes para condução dos processos pertinentes.
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Schulman  et  al.  (2001)  apresentam  os  benefícios  tangíveis  e  intangíveis

alcançados  com  o  uso  de  CSC  num arranjo  um pouco  diferente.  De  um lado,

apontam  como  benefícios  tangíveis:  ganho  no  processo  de  compras  devido  à

consolidação de fornecedores, melhoria no controle do capital de giro, economia de

escala, redução de despesas e aumento da produtividade. De outro, apontam como

benefícios  intangíveis:  concentração  de  esforços  no  negócio,  padronização  de

processos,  utilização  de  melhores  práticas,  e  melhoria  na  acuracidade  e

uniformidade das informações.

Os  benefícios  apontados  pelos  autores  são  confirmados  no  levantamento

efetuado pela Deloitte (2015) que lista os seguintes impactos positivos informados

pela maioria das organizações pesquisadas que usavam CSC, conforme ilustrado na

Figura 4: redução de custo (91% das organizações), eficiência dos processos (90%),

controles  internos  (86%),  qualidade  dos  processos  (84%),  visibilidade  e

comparatividade  de  dados  (82%),  escalabilidade/suporte  ao  crescimento  (81%),

comparatividade entre organizações (76%), níveis de serviço (73%), concentração

no negócio (69%), cumprimento de requisitos regulatórios (67%) e desenvolvimento

de talentos capacidades (64%).

Figura 4 – Impactos positivos no uso de CSC

Fonte: Adaptado de Deloitte (2015)
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Vale  ressaltar  que nos estudos realizados pela  Deloitte,  em 2011,  2013 e

2015,  os  três  maiores  impactos  positivos  alcançados  foram  redução  de  custo,

eficiência dos processos e controles internos (DELOITTE, 2015).

Considerando a complexidade de um CSC e os requisitos de qualidade de

uma organização centralizadora na prestação de serviços de suporte ao negócio de

outras organizações, o processo de implantação de um CSC não é uma tarefa trivial.

Schulman  et  al.  (2001)  sugerem  que  a  implantação  de  serviços

compartilhados acontece em quatro etapas assim denominadas: Mobilizar, Avaliar,

Desenhar e Implementar. De forma sucinta, pode-se dizer que:

 Mobilizar  –  consiste  na  identificação  dos  motivos  que  justificam  a

implantação de serviços compartilhados e na análise da assertividade na

adoção dessa abordagem;

 Avaliar  –  abrange  a  identificação  e  análise  de  como  os  serviços

compartilhados deverão se alinhar aos processos de negócio e à estratégia

organizacional;

 Desenhar – compreende o planejamento da preparação necessária para

que os serviços de suporte definidos sejam implementados de maneira a

atender ao que foi estabelecido na etapa anterior; e

 Implementar – consiste na execução e gerenciamento do que foi planejado

e no gerenciamento de mudanças.

Saavedra  (2014)  apresenta  uma  metodologia  para  implantação  de  CSC

denominada Quatro Ondas, na qual os estágios de implantação se encadeiam de

forma que cada estágio ou Onda aprimore o legado deixado por sua antecessora.

Dessa forma, espera-se que de uma Onda para outra ocorram ganhos de escala,

eficiência e nível  de atendimento.  Cada uma das Ondas direciona esforços para

alcance de um determinado nível de maturidade do CSC.

Assim,  a  Primeira  Onda  direciona  esforços  visando  a  centralização  dos

processos,  buscando a redução de custos;  a  Segunda Onda mantém o foco na

gestão  de  processos,  concentrando  esforços  na  otimização  dos  processos

centralizados;  a  Terceira  Onda  mira  a  racionalização  do  consumo,  por  meio  da

gestão da demanda junto às organizações clientes; e a Quarta Onda visa ganhos
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estratégicos, buscando elevar a eficiência financeira das cadeias de suprimento que

interagem com os processos.

Segundo Saavedra (2014), a Quarta Onda está ainda no âmbito conceitual,

considerando que a quase totalidade das organizações não atingiu a maturidade

necessária para iniciá-la.

Outro importante estágio abordado por Saavedra (2014) denomina-se Onda

Zero. Trata-se do estágio inicial, anterior à implementação pelas Quatro Ondas, que

consiste  no  estudo  de  viabilidade  do  CSC  e  apresenta  as  seguintes  etapas:

mapeamento e diagnóstico dos processos; identificação dos processos candidatos

ao CSC; delimitação dos processos a serem operados pelo CSC; levantamento dos

benefícios possíveis de serem obtidos com a centralização; análise e decisão da

localização  geográfica  do  CSC;  dimensionamento  da  infraestrutura  e  equipe

necessárias ao projeto de implantação e à implantação propriamente do CSC; e

desenvolvimento do plano de implantação.

A Figura 5 ilustra as Ondas para implantação do CSC e o direcionamento das

atividades em cada estágio.

Figura 5 – Direcionamento das atividades das Ondas para implantação de CSC

Fonte: Adaptado de Saavedra (2014)

Cabe aqui observar que na comparação entre os mecanismos de implantação

de CSC apresentados por Saavedra (2014) e Schulman et al. (2001), pode-se dizer

que  o  estágio  Onda  Zero  corresponde  às  etapas  Mobilizar,  Avaliar  e  Desenhar;

enquanto os estágios das Quatro Ondas correspondem à etapa Implementar.

Com relação às ações recomendadas no presente trabalho,  tem-se que o

objetivo foi a definição de soluções para a infraestrutura de TI de um CSC de TI, o
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que  se  inseriu  no  estágio  Onda  Zero  de  Saavedra  (2014),  o  qual  prevê  o

dimensionamento da infraestrutura e equipe necessárias para implantação de um

CSC; e na etapa Desenhar de Schulman et al. (2001), a qual trata do planejamento

de um CSC. Além disso, pode-se dizer que um CSC de TI se enquadra no modelo

caracterizado como um centro de excelência, tendo em vista que se trata de um

CSC especializado em serviços da área de TI (PWC, 2008).

3.2 Melhores práticas relacionadas a serviços de TI

Segundo Fernandes e Abreu (2006), existem diversos modelos de melhores

práticas aplicáveis à TI, cada qual apresentando um escopo. Alguns são originais da

área de TI, enquanto outros são provenientes de áreas de conhecimento distintas. O

Quadro 2 apresenta os principais modelos de melhores práticas aplicáveis à TI.

Quadro 2 – Principais modelos de melhores práticas aplicáveis à TI
Modelo de melhores práticas Escopo do modelo

COBIT –  Control  Objectives  for  Information
and related Technology

Modelo  de  negócios  e  de  gestão  global  para  a
governança e gestão de TI corporativa (ISACA, 2017)

ITIL  –  Information  Technology  Structure
Library

Boas práticas  de  gerenciamento  de  serviços  de TI
(FREITAS, 2013)

NBR ISO/IEC 20000-1
Requisitos do Sistema de Gestão de Serviços – SGS
(ABNT, 2011)

NBR ISO/IEC 20000-2
Guia de aplicação do Sistema de Gestão de Serviços
– SGS (ABNT, 2013a)

ISO/IEC 12207 Processos do ciclo de vida de software (ISO, 2008)

NBR ISO/IEC 27002
Código  de  prática  para  controles  de  segurança  da
informação (ABNT, 2013b)

NBR ISO/IEC 38500 Governança corporativa de TI (ABNT, 2009)

CMMI – Capability Maturity Model Integration
Melhoria de processos aplicada ao desenvolvimento
de produtos e projetos de sistemas e software

PMBOK  –  Project  Management  Body  of
Knowledge

Conjunto  de  conhecimentos  em  gerenciamento  de
projetos

BSC – Balanced Scorecard Metodologia de planejamento e gestão estratégica

Seis Sigma
Metodologia  para  melhoramento  da  qualidade  de
processos

Fonte: Adaptado de Fernandes e Abreu (2006) e Freitas (2013)
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Analisando os modelos apresentados no Quadro 2, pode-se constatar que os

modelos ITIL e NBR ISO/IEC 20000 abordam especificamente o gerenciamento de

serviços de TI, tratando-se, dessa forma, de modelos que podem ser aplicados para

a definição da infraestrutura de TI necessária para que um CSC de TI possa atender

a uma demanda prevista e requisitos de serviços de TI.

Segundo Jacobucci (2016), os modelos ITIL e NBR ISO/IEC 20000 abordam a

TI sobre diferentes ângulos: o ângulo operacional, representado pelas boas práticas

propostas pelo ITIL; e o ângulo da qualidade e da gestão sistêmica, proposto pela

norma NBR ISO/IEC 20000.

A última versão do ITIL aborda o gerenciamento de serviços de TI quanto às

atividades associadas ao ciclo de vida dos serviços, desde sua concepção até sua

descontinuação (CHIARI, 2016); enquanto a norma NBR ISO/IEC 20000 orienta a

implementação de um Sistema de Gestão de Serviços (SGS) para dirigir e controlar

as  atividades  de  gerenciamento  de  serviços  de  TI,  estabelecendo  requisitos  e

orientando sobre a aplicação de um SGS (ABNT, 2011, 2013a).

Uma diferenciação para aplicação desses dois modelos consiste no fato de

que  o  ITIL é  um  guia  de  boas  práticas  e  não  apresenta  critérios  de  auditoria,

enquanto  a  NBR  ISO/IEC  2000  é  uma  norma  que  estabelece  um  padrão  de

definições,  implantação,  gerenciamento,  critérios  de  auditoria  e  certificação

organizacional. Vale destacar que a NBR ISO/IEC 2000 incorpora algumas práticas

recomendadas pelo ITIL (SMITH JÚNIOR, 2009).

Assim,  com  relação  às  ações  recomendadas  no  presente  trabalho,

considerando que não se pretendeu contemplar critérios sistêmicos para auditoria e

certificação, mas tão somente a definição de soluções para a infraestrutura de TI de

um CSC de TI, optou-se pela adoção de boas práticas do ITIL.

3.2.1 Information Technology Structure Library (ITIL)

ITIL é a sigla de Information Technology Structure Library e significa Biblioteca

de Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Trata-se de um conjunto de livros

(biblioteca)  que  reúne  boas  práticas  recomendadas  para  o  gerenciamento  de
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serviços de TI (FREITAS, 2013). Não é considerado uma metodologia, mas sim um

guia de boas práticas.

O uso das recomendações do ITIL é de domínio público, mas o nome ITIL é

uma  marca  registrada  do  The  Cabinet  Office, no  Reino  Unido  e  outros  países

(FREITAS, 2013).

Atualmente, o ITIL se encontra na versão 3 (ITIL V3), lançada entre 2007 e

2008. Essa versão é composta de 5 livros, nos quais a visão de processos da versão

anterior foi reorganizada segundo o ciclo de vida dos serviços (FREITAS, 2013).

Os livros do ITIL V3 são:  Service Strategy (Estratégia de Serviço);  Service

Design (Desenho de Serviço);  Service  Transition (Transição de Serviço);  Service

Operation (Operação  de  Serviço);  e  Continual  Service  Improvement (Melhoria

Contínua de Serviço).

A Figura 6 ilustra as 5 etapas do ciclo de vida dos serviços de TI do ITIL V3.

Figura 6 – Etapas do ciclo de vida dos serviços de TI previstas no ITIL V3

Fonte: Chiari (2016)

Segundo colocação de Freitas (2013), cada etapa do ciclo de vida do ITIL V3 

possui um objetivo:

 Estratégia de Serviço – tornar o gerenciamento de serviços de TI um ativo

estratégico para atender aos objetivos estratégicos organizacionais;
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 Desenho de Serviço – orientar a concepção dos serviços de TI, de modo a

garantir a qualidade do serviço, a satisfação do cliente e a relação custo x

benefício;

 Transição de Serviço – orientar  a  implementação de serviços novos ou

modificados, de modo a garantir a realização, nos serviços em operação,

do que foi definido nas etapas anteriores;

 Operação  de  Serviço  –  orientar  o  alcance  da  eficácia  e  eficiência  na

entrega e suporte dos serviços,  de modo a garantir  a  entrega de valor

esperado pelo cliente; e

 Melhoria  Contínua  de  Serviço  –  identificar  resultados  e  orientar  sobre

melhorias dos serviços, considerando as demais etapas, de modo a criar

ou manter o valor dos serviços.

Freitas (2013) aponta, ainda, que o ITIL V3 revisou alguns conceitos, dentre

eles,  o  conceito  de serviço.  Assim,  o ITIL V3 define  que serviço  é um meio de

fornecer algo com um valor perceptível para o cliente, que viabilize o alcance de

resultados desejados pelos clientes e sem que eles tenham que se responsabilizar

por determinados custos e riscos.  Em 2011,  o ITIL V3 foi  reeditado (ITIL Edição

2011),  sendo que novos processos foram criados e alguns processos existentes

foram renomeados ou reorganizados.

É  imprescindível  ressaltar  que  os  processos  propostos  pelo  ITIL  V3  são

recomendações e que sua adoção e implementação variam de uma organização

para outra, pois estão relacionadas à maturidade e aos interesses das organizações

no que diz respeito à gestão dos serviços de TI. 

Considerando que as ações recomendadas no presente trabalho objetivaram

a definição de soluções para a infraestrutura de TI necessária para que um CSC de

TI venha a atender à demanda prevista e aos requisitos dos serviços de TI que

serão  centralizados,  tem-se  que  as  etapas  Transição  de  Serviço,  Operação  de

Serviço  e  Melhoria  Contínua  não  foram  aqui  abordadas,  pois  tratam,

respectivamente,  da  implementação,  da  entrega  e  suporte  e  da  melhoria  dos

serviços de TI, fugindo ao escopo do trabalho.
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Quanto às etapas Estratégia de Serviço e Desenho do Serviço, interessaram,

na proposição das ações recomendadas, os processos que contribuem diretamente

para identificação da demanda e dos requisitos dos serviços e para definição de

soluções para a infraestrutura de TI correspondente. O Quadro 3 relaciona esses

processos.

Quadro 3 – Etapas do ciclo de vida dos serviços de TI e respectivos processos do
ITIL considerados nas ações recomendadas

Etapa do ciclo de vida dos serviços de TI Processo

Estratégia de Serviço
Gerenciamento do Portfólio de Serviço

Gerenciamento da Demanda

Desenho de Serviço

Coordenação do Desenho

Gerenciamento de Nível de Serviço

Gerenciamento da Disponibilidade

Gerenciamento da Capacidade

Fonte: Adaptado de Freitas (2013)

O Gerenciamento do Portfólio de Serviço tem o objetivo de garantir  que o

provedor  de  serviços  tenha  um  arranjo  de  serviços  de  TI  que  possibilite  o

balanceamento dos investimentos com o atendimento dos resultados do negócio

(FREITAS, 2013). Esse processo apresenta quatro importantes conceitos: portfólio

de serviço, funil de serviços, catálogo de serviços e serviços obsoletos.

O  portfólio  de  serviço  descreve  os  serviços  que  são  gerenciados  pelo

provedor;  o  funil  de  serviços  reúne  serviços  que  estão  em  avaliação  ou

desenvolvimento; o catálogo de serviços descreve os serviços que estão disponíveis

para os clientes, apresentando informações para o uso do serviço pelos clientes e

informações para suporte dos serviços pela equipe de TI; e os serviços obsoletos

são aqueles que estavam no catálogo de serviços, mas foram aposentados, não

estão mais em produção e devem ter suas informações armazenadas. Assim, tem-

se que o portfólio de serviço compõe-se do funil de serviços, do catálogo de serviços

e dos serviços obsoletos, conforme ilustra a Figura 7.
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Figura 7 – Portfólio de serviços

     Fonte: Palma (2016)

O  Gerenciamento  da  Demanda  tem  por  objetivo  entender,  antever  e  até

mesmo influenciar a demanda dos clientes pelos serviços de TI e, em parceria com o

Gerenciamento  da  Capacidade,  garantir  que  o  provedor  de  serviços  tenha

capacidade para atender a essa demanda (FREITAS, 2013).

Esse processo é bastante crítico, pois sem conhecimento da demanda dos

serviços pelas organizações clientes, corre-se o risco de incapacidade de entrega

dos serviços demandados e de falta de credibilidade por parte dessas organizações.

O processo Coordenação do Desenho tem por objetivo definir e manter um

ponto único de coordenação e controle das atividades pertinentes à etapa Desenho

de Serviço, a fim de garantir que as metas e objetivos sejam alcançados (FREITAS,

2013).  Cabe a esse processo a  definição de documentos,  políticas e padrões a

serem  observados  na  etapa  Desenho  de  Serviço,  de  acordo  com  o  nível  de

detalhamento  julgado  pertinente  pela  organização.  No  presente  trabalho,  esse

processo foi  aplicado de forma bem reduzida,  com foco apenas na definição de

alguns padrões técnicos para a infraestrutura de TI.

O Gerenciamento de Nível de Serviço objetiva a negociação e o acordo das

metas de garantia dos serviços de TI com os clientes, bem como o monitoramento

da entrega dos serviços em relação às metas estabelecidas (FREITAS, 2013).
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Nesse sentido, cabe a esse processo identificar os requisitos de utilidade e

garantia definidos para os serviços, estabelecer os Requisitos de Nível de Serviço

(RNS) e, a partir  desses, definir Acordos de Nível de Serviço (ANS), Acordos de

Nível Operacional (ANO) e Contratos de Apoio (CA).

A utilidade se refere à funcionalidade oferecida pelo serviço para atender a

uma determinada necessidade, enquanto garantia diz respeito à promessa de que o

serviço atenderá aos requisitos definidos (CESTARI FILHO, 2011).

Um ANS define níveis de serviços acordados entre o provedor de serviços de

TI e o cliente; um ANO define níveis de serviços acordados entre o provedor de

serviço  de  TI  e  outra  área  da  organização;  e  um  CA define  níveis  de  serviço

acordados  entre  o  provedor  de  serviços  de  TI  e  um  fornecedor  externo  à

organização.

O Gerenciamento da Disponibilidade tem o objetivo de garantir que os níveis

de disponibilidade entregues para os serviços de TI estejam conforme os níveis de

disponibilidade definidos nos ANS (FREITAS, 2013).

Freitas (2011) aponta que esse processo é responsável por monitorar todos

os  aspectos  de  disponibilidade,  confiabilidade  e  sustentabilidade  dos  serviços  e

componentes  de  TI.  Segundo  Cestari  Filho  (2011),  disponibilidade  se  refere  à

habilidade  de  um  serviço  ou  componente  de  TI  executar  sua  função  quando

necessário;  confiabilidade  se  refere  à  medida  do  tempo  que  um  serviço  ou

componente de TI fica disponível sem interrupção; e sustentabilidade se refere à

capacidade de manutenção ou restauração de um serviço ou componente de TI num

certo nível que possibilite a entrega da respectiva funcionalidade.

Assim, tem-se que a identificação da criticidade dos processos de negócio é

essencial  para  desenhar  os  requerimentos  de  disponibilidade,  confiabilidade  e

sustentabilidade  dos  serviços  e  componentes  de  TI,  de  modo  que  no  desenho

possam ser considerados aspectos como alta disponibilidade, tolerância a falhas,

operação contínua e disponibilidade contínua.

O Gerenciamento da Capacidade que objetiva garantir uma capacidade de TI

alinhada  às  necessidades  atuais  e  futuras  do  negócio,  a  um  custo  justificado

(FREITAS, 2013). Esse processo apresenta três diferentes tratativas: Gerenciamento
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da  Capacidade  de  Negócio,  Gerenciamento  da  Capacidade  de  Serviço  e

Gerenciamento da Capacidade de Componente.

Segundo Cestari Filho (2011), o Gerenciamento da Capacidade de Negócio é

responsável  por  garantir  que  as  necessidades  futuras  do  negócio  sejam

consideradas,  planejadas  e,  quando  preciso,  implantadas;  o  Gerenciamento  da

Capacidade de Serviço é responsável por garantir que o desempenho dos serviços

de  TI  atuais  atenda  aos  parâmetros  definidos  nos  ANS;  e  o  Gerenciamento  da

Capacidade  de  Componente  é  responsável  por  gerenciar  os  componentes

individuais da infraestrutura de TI, apresentando um foco técnico.

Cabe  a  esse  processo  manter  informações  para  monitoramento  da

capacidade  atual,  possibilitando  identificar  e  corrigir  desvios;  bem  como  para

projeção  de  capacidade  futura,  possibilitando  antever  tendências  de  utilização  a

partir de simulações de aumento da demanda.

3.3 Design Thinking

A ideia de design como uma forma de pensamento pode ser associada a

Herbert Simon que, em 1969, publicou o livro intitulado The Sciences of Artificial, no

qual  faz  distinção entre  ciências  como engenharia  e  medicina,  que analisam as

coisas como são,  e  o  design,  que se  preocupa em como  as coisas podem ser

(SIMON, 1969 apud REVISTABW, 2016).

Em 1973, Robert McKim, professor da Universidade de Stanford, publicou o

livro intitulado Experiences in Visual Thinking, no qual analisa o pensamento visual

como  inerente  ao  design,  distinguindo-o  em  esboço  da  ideia,  visualização  e

imaginação, as quais podem ser auxiliadas por recursos como materiais e condições

ambientais propícias (MCKIM, 1973 apud REVISTABW, 2016).

Na década de 80, na Universidade de Stanford, Rolf Faste, com base nas

ideias de McKim, iniciou uma abordagem para a solução de problemas que utilizava

as  exigências  dos  consumidores  e  ensinava  design  como  um  método  de  ação

criativa (DESCONSI, 2012 apud REVISTABW, 2016). Essa iniciativa de Faste pode
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ser  considerada  um marco  para  o  Design  Thinking  como  conhecido  atualmente

(REVISTABW, 2016).

Porém,  a  primeira  utilização  do  termo Design  Thinking  na literatura  sobre

design  é  atribuída a Peter Rowe, professor de Arquitetura e Desenho Urbano na

Universidade  de  Harvard,  pelo  livro  que  publicou  em  1987,  no  qual  relata  os

procedimentos empregados por arquitetos e urbanistas para a solução de problemas

(MORAIS, 2013; REVISTABW, 2016).

David Kelley, colega de Faste em Stanford, adaptou o Design Thinking para a

área de negócios e fundou, com Bill Moggridge e Mike Nutall, em 1991, a empresa

IDEO, em Palo Alto, Califórnia (REVISTABW, 2016).

A partir de 2009, surgiram várias publicações sobre Design Thinking aplicado

à gestão, destacando-se Tim Brow (que sucedeu Kelley como CEO da IDEO em

2000)  e  Roger  Martin,  diretor  da  Escola  de Gestão da Universidade  de  Toronto

(HANTUU, 2013 apud REVISTABW, 2016; MORAIS, 2013).

Segundo Vianna et al. (2012), Design Thinking propõe uma forma de pensar

conhecida  como  pensamento  abdutivo,  por  meio  do  qual  se  busca  formular

questões  que  serão  respondidas  a  partir  das  informações  coletadas  sobre  um

problema, de maneira que a solução não deriva do problema, mas se encaixa nele.

Os autores apontam que o Design Thinking prevê as etapas de Imersão, de

Ideação  e  de  Prototipação;  e  que  cada  etapa  apresenta  métodos  para  serem

empregados  como  ferramentas  para  a  abordagem  do  problema  e  a  busca  de

soluções.

Vianna et al. (2012) colocam que a etapa Imersão objetiva a aproximação e

entendimento  do contexto  do problema,  apresentando  as  fases Preliminar  e  em

Profundidade, seguidas de uma fase de Análise e Síntese.

A Imersão Preliminar busca o levantamento de dados para o entendimento

inicial do problema e um eventual reenquadramento que possibilite uma visão do

problema sob uma perspectiva diferente. Para isso, normalmente, são empregadas

entrevistas com os variados atores envolvidos no problema, pesquisas de campo e

pesquisas desk (VIANNA et al., 2012). Enquanto as pesquisas de campo se voltam
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para  o  ambiente  no  qual  se  insere  o  problema;  as  pesquisas  desk  buscam

referências externas relacionadas ao problema.

A Imersão em Profundidade objetiva “[…] a identificação das necessidades

dos  atores  envolvidos  no  projeto  e  prováveis  oportunidades  que  emergem  do

entendimento de suas experiências frente ao tema trabalhado” (VIANNA et al., 2012,

p. 16). Nessa fase, podem ser utilizadas, além de entrevistas e questionários acerca

do  problema,  cadernos  de  sensibilização  (atores  fazem  anotações  de  suas

atividades do dia a dia) e sessões generativas (encontros de variados atores para

troca de experiências e realização de atividades em conjunto). É possível, ainda, a

adoção  da  técnica  de  observar  atores  em  ação  no  seu  ambiente,  denominada

sombra, e da técnica de assumir o papel de atores para vivenciar parte de suas

experiências, conhecida como um dia na vida (VIANNA et al., 2012).

A Análise e Síntese trabalha o volume de dados coletados com o objetivo de

“[…] organizar esses dados visualmente de modo a apontar padrões que auxiliem a

compreensão do todo e identificação de oportunidades e desafios” (VIANNA et al.,

2012, p. 16). Para isso, podem ser empregadas ferramentas tais como cartões de

insights (cartões nos quais são anotadas reflexões acerca dos dados para facilitar a

consulta), diagrama de afinidades (organização dos cartões de insights em grupos,

segundo determinadas afinidades identificadas),  mapa conceitual  (simplificação e

organização visual  dos dados, em diferentes níveis de abstração,  ilustrando elos

entre  os  dados para  possibilitar  a  identificação de novos significados),  personas

(personagens ficcionais criados para representar perfis específicos de usuários) e

mapa de empatia (diagrama que reúne dados do cliente em relação ao que ele diz,

faz, pensa e sente) (VIANNA et al., 2012). Outras ferramentas podem ser utilizadas

nessa  fase,  dependendo  do  objetivo  da  ferramenta  e  a  síntese  e  análise

necessárias.

A etapa  Ideação  objetiva  a  geração  de  ideias,  com  base  nos  resultados

obtidos na síntese e análise dos dados, visando soluções que estejam de acordo

com o contexto do problema (VIANNA et al., 2012). Nessa etapa, pode-se empregar

algumas ferramentas tais como: brainstorming (geração colaborativa de um grande

número  de  ideias,  em  pouco  tempo,  sem  um  rigor  de  avaliação  das  ideias),
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workshop  de  cocriação  (encontro  organizado  para  a  criação  colaborativa  de

soluções, por meio de atividades em grupo), cardápio de ideias (síntese de todas as

ideias geradas) e matriz de posicionamento (análise estratégica de soluções com

base em critérios norteadores e necessidades das personas criadas) (VIANNA et al.,

2012).

Uma  variação  de  matriz  de  posicionamento  é  conhecida  como  Matriz

BASICO. Essa ferramenta é muito empregada para priorização de soluções, sejam

para a solução de problemas ou para melhorias, por meio de avaliação segundo os

seguintes critérios (DAYCHOUM, 2007; NORTEGUBISIAN, 2016):

 Benefícios para a organização (B) – quanto e/ou como a organização será

beneficiada com a solução e qual o impacto;

 Abrangência da solução (A) – quantas pessoas/setores/processos serão

beneficiadas  pela  solução,  quantos  problemas  serão  solucionados  e

melhorias alcançadas;

 Satisfação  dos  funcionários  (S)  –  quanto  e/ou  como  os  funcionários

poderão ser beneficiados pela solução;

 Investimento  necessário  (I)  –  qual  o  investimento  necessário  para  a

aplicação da solução;

 Impacto  sobre  os  clientes  (C)  –  quanto  e/ou  como  os  clientes  serão

impactados pela solução;

 Capacidade de operacionalização (O)  –  qual  o  grau de dificuldade e  a

exigência para aplicação da solução e se há algum impedimento.

 A Figura 8 exemplifica possíveis avaliações dos critérios da Matriz BASICO.

Figura 8 – Exemplo de avaliação dos critérios da Matriz BASICO

 Fonte: Nortegubisian (2016)
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Assim,  após a  avaliação  de  cada solução,  segundo os  critérios  e  índices

estabelecidos, é realizada a somatória dos índices e a priorização das soluções é

feita conforme os resultados obtidos.

No presente trabalho, a Matriz BASICO foi  aplicada de modo a melhor se

adequar ao contexto da estrutura organizacional objeto de estudo: foram atribuídos

pesos aos critérios acima mencionados (variando de 1 a 3) e foram estabelecidos

fatores  (e  respectivos  possíveis  valores)  como parâmetros  para  a avaliação dos

critérios. 

A etapa Prototipação do Design Thinking tem a finalidade de validar as ideias

geradas,  buscando  meios  de  tangibilizar  essas  ideias,  promovendo  aprendizado

para a definição de uma solução. Para isso, podem ser utilizadas ferramentas tais

como protótipo em papel (representação gráfica da ideia no papel, podendo variar o

nível de complexidade), modelo de volume (representação de um produto, podendo

variar  o  nível  de  detalhamento),  encenação  (simulação  improvisada  de  uma

situação, na qual interagem as partes envolvidas na solução proposta), storyboard

(história representada visualmente) e protótipo de serviços (simulação de artefatos,

ambientes e situações relacionadas a serviços) (VIANNA et al., 2012).

A Figura 9 ilustra as etapas do Design Thinking.

Figura 9 – Etapas do Design Thinking

      Fonte: Vianna et al. (2012)

Importante  observar  que  as  etapas  do  Design  Thinking  não  ocorrem

necessariamente  de  forma  linear,  pois  têm  uma  natureza  versátil,  podendo  ser

moldadas e configuradas para se adequarem ao projeto e ao problema (VIANNA et
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al.,  2012).  Da  mesma  forma,  as  ferramentas  devem  ser  aplicadas  levando  em

consideração a natureza do projeto e do problema.

Com relação às ações recomendadas no presente trabalho, as quais visam a

definição de soluções para a infraestrutura de TI de um CSC de TI, foram adotadas

apenas  as  etapas  Imersão  e  Ideação  do  Design  Thinking,  devido  ao  fato  delas

estarem alinhadas com os processos do ITIL considerados, apresentados no Quadro

3, e por não ter sido possível uma validação tangível das soluções propostas para os

vários itens da infraestrutura de TI.

Quanto à etapa Prototipação,  embora ela  não tenha sido aqui  adotada,  é

interessante  observar  que  a  equipe  de  TI  do  NTI  poderá,  em  decorrência  do

presente trabalho, explorar a validação de soluções de itens de infraestrutura de TI

propostas que se julgue assim merecedoras.  Um exemplo de validação possível

consiste no emprego de prova de conceito ou PoC (acrônimo de Proof of Concept),

a qual consiste na simulação de situações de uso da solução, buscando identificar

possíveis problemas provenientes de causas diversas.
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4 Ações recomendadas para a proposição de soluções para a infraestrutura de
TI de um CSC de TI

Conforme  apresentado  no  Capítulo  1,  o  presente  trabalho  objetiva  aliar

processos do guia Information Technology Infrastructure Library (ITIL) e etapas do

Design  Thinking,  recomendando  ações  para  elaboração  de  uma  proposta  de

soluções  para  a  infraestrutura  de  TI  de  um Centro  de  Serviços  Compartilhados

(CSC) de TI, de modo a adequá-la para atender à demanda e aos requisitos dos

serviços de TI que o CSC deverá centralizar.

Assim, de acordo com o abordado no Capítulo 3 quanto aos mecanismos de

implantação de CSC e à aplicação do Design Thinking e do ITIL V3 na proposição

das ações recomendadas, tem-se que o processo para definição de soluções para a

infraestrutura de TI de um CSC de TI se inseriu nas etapas Onda Zero (SAAVEDRA,

2014) e Desenhar (SCHULMAN et al., 2001) de implantação de CSC e foi conduzido

por  meio  das  etapas  Imersão  e  Ideação  do  Design  Thinking,  nas  quais  foram

observados  os  seguintes  processos  do  ITIL V3:  Gerenciamento  de  Portfólio  de

Serviço, Gerenciamento da Demanda, Coordenação do Desenho, Gerenciamento de

Nível  de  Serviço,  Gerenciamento  da  Disponibilidade  e  Gerenciamento  da

Capacidade. A Figura 10 ilustra o mapa conceitual que fundamentou a proposição

das ações recomendadas. 
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Figura  10  –  Mapa  conceitual  da  proposição  de  ações  recomendadas  para  a
definição de soluções para a infraestrutura de TI de um CSC de TI

Fonte: Elaboração própria (2017)

A contribuição das etapas do Design Thinking e dos processos do ITIL para

proposição das ações recomendadas, conforme ilustrado na Figura 9, se deu da

seguinte forma:

 Design Thinking

 Imersão – levantamento, entendimento e descrição dos serviços que

serão  centralizados  no  CSC  de  TI;  levantamento,  entendimento  e

descrição  da  demanda  e  dos  requisitos  (técnicos  e  negociais)

referentes  a  esses  serviços;  e  levantamento  e  descrição  de

particularidades essenciais para o CSC;

 Ideação – proposição de soluções para a infraestrutura de TI do CSC

de TI,  por  meio da análise de soluções tecnológicas existentes que

possam atender à demanda e aos requisitos dos serviços, bem como

atender a particularidades essenciais do CSC.
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 ITIL

 Gerenciamento do Portfólio de Serviço – descrição dos serviços que

serão  centralizados  no  CSC  de  TI  (Funil  de  Serviços),  a  partir  da

identificação e entendimento desses serviços;

 Gerenciamento da Demanda – definição da demanda e dos requisitos

(técnicos e negociais) dos serviços que serão centralizados, a partir da

identificação  e  entendimento  de  características  técnicas  e  negociais

desses serviços nas organizações que serão atendidas;

 Coordenação  do  Desenho  –  definição  de  padrões  técnicos

(necessários ou desejados) para a infraestrutura de TI do CSC de TI, a

partir da análise da demanda e dos requisitos dos serviços;

 Gerenciamento de Nível de Serviço – definição dos requisitos de nível

de serviço, a partir da análise da demanda e dos requisitos descritos no

Gerenciamento da Demanda;

 Gerenciamento  da  Disponibilidade  –  definição  da  disponibilidade

(funcionar quando solicitado) que os serviços deverão alcançar, a partir

da análise dos requisitos de nível de serviço definidos;

 Gerenciamento da Capacidade – definição de soluções para itens de

infraestrutura  de  TI  que  devem  ser  compatíveis  com  os  padrões

técnicos  definidos  na  Coordenação  do  Desenho,  bem  como

necessários para que os serviços atendam aos requisitos de nível de

serviço  definidos  no  Gerenciamento  de  Nível  de  Serviço  e  à

disponibilidade definida no Gerenciamento da Disponibilidade.

 Assim,  o  Quadro  4  apresenta  as  ações  recomendadas,  com  base  em

processos do ITIL V3 e etapas do Design Thinking, para a proposição de soluções

para a infraestrutura de TI de um CSC de TI, e indica ferramentas e procedimentos

correspondentes.
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Quadro 4 –  Ações recomendadas para elaboração de uma proposta de soluções
para a infraestrutura de TI de um CSC de TI

CSC
Design

Thinking
ITIL V3 Ação recomendada

Ferramenta/
Procedimento recomendado

O
nda

 Z
ero

D
esenhar

Imersão

Gerenciamento de 
Portfólio de Serviço

Identificação e entendimento dos 
serviços de TI que serão 
centralizados no CSC

 Pesquisa em eventuais 
documentos que tratam do 
planejamento e estabelecimento
do CSC

 Entrevista não estruturada com 
o idealizador/patrocinador do 
CSC 

Descrição dos serviços que serão 
centralizados no CSC

 Relação e descrição dos 
serviços que serão 
centralizados no CSC (Funil de 
Serviços)

Gerenciamento da 
Demanda

Identificação e entendimento de 
características técnicas e 
negociais desses serviços nas 
organizações que serão atendidas
pelo CSC

 Confecção de questionários 
para obtenção de informações 
sobre características técnicas e 
negociais dos serviços; e 
aplicação dos questionários nas
organizações

 Pesquisa em eventuais 
documentos de estratégia e 
planejamento da TI nas 
organizações

 Entrevista não estruturada com 
os gestores e as equipes de TI 
das organizações sobre 
características técnicas e 
negociais dos serviços

 Consolidação de características 
técnicas e negociais dos 
serviços

Definição da demanda e dos 
requisitos (técnicos e negociais) 
dos serviços que serão 
centralizados no CSC

 Análise da consolidação de 
características técnicas e 
negociais dos serviços (nas 
organizações)

 Relação e descrição da 
demanda e dos requisitos dos 
serviços (para operação no 
CSC)

Coordenação do 
Desenho

Definição de padrões técnicos 
para itens da infraestrutura de TI 
do CSC

 Pesquisa de padrões técnicos 
pertinentes aos itens

 Relação e descrição de padrões
técnicos para itens da 
infraestrutura de TI do CSC

Ideação
Gerenciamento de 
Nível de Serviço

Definição dos requisitos de nível 
de serviço para os serviços que 
serão centralizados no CSC

 Análise da demanda e dos 
requisitos dos serviços

 Relação e descrição dos 
requisitos de nível de serviço

Gerenciamento da 
Disponibilidade

Definição da disponibilidade 
requerida para os serviços que 
serão centralizados no CSC

 Análise dos requisitos de nível 
de serviço

 Relação e descrição da 
disponibilidade requerida para 
os serviços

Gerenciamento da Definição de soluções para a  Pesquisa de campo  
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CSC
Design

Thinking
ITIL V3 Ação recomendada

Ferramenta/
Procedimento recomendado

Capacidade infraestrutura de TI do CSC

(fornecedores e organizações 
usuárias de TI) e análise de 
possíveis soluções tecnológicas
para itens de infraestrutura de TI
que atendam aos padrões 
definidos e suportem a 
demanda prevista, os requisitos 
de nível de serviço 
estabelecidos e a 
disponibilidade requerida para 
os serviços

 Descrição das soluções 
propostas para a infraestrutura 
de TI

 Análise das soluções propostas

Fonte: Elaboração própria (2017)
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5 Elaboração da proposta de soluções para a infraestrutura de TI do NTI

As  ações  recomendadas  no  presente  trabalho  foram  utilizadas  para

elaboração  de  uma  proposta  de  soluções  para  a  infraestrutura  de  TI  do  NTI,

contribuindo para que ele se estabeleça como um CSC de TI para as unidades da

estrutura organizacional objeto de estudo, vindo a atender à demanda prevista e aos

requisitos dos serviços de TI das unidades que serão centralizados.

Dessa  forma,  a  seguir  é  apresentado  como  as  ações,  ferramentas  e

procedimentos  recomendados,  descritos  no  Quadro  4,  efetivamente  foram

empregados pela equipe de TI do NTI para contribuir na proposição de soluções

para a infraestrutura de TI do NTI.

Vale ressaltar que o envolvimento e participação das equipes e gestores de TI

das unidades junto à equipe de TI do NTI foram fundamentais para possibilitar o

entendimento das necessidades e expectativas das unidades e das particularidades

do CSC que precisavam ser consideradas na proposição de soluções.

Quando  da  definição  da  demanda  prevista,  dos  requisitos,  dos  níveis  de

serviço e da disponibilidade requerida para os serviços que serão centralizados no

NTI, sempre que se fez necessário, a equipe do NTI fez contatos com gestores e

integrantes das equipes de TI das unidades para o esclarecimento de dúvidas e

solicitação de informações complementares.

5.1 Identificação e entendimento dos serviços de TI que serão centralizados no
NTI

Conforme apresentado no Capítulo 2, a diretriz estratégica estabelecida pela

unidade de  direção  determinou  que  os  seguintes  serviços  de  TI  deveriam  ser

centralizados no NTI: serviço de autenticação de usuário; correio eletrônico; sistema

de  gerenciamento  eletrônico  de  documentos;  repositório  para  atualização  de

sistemas  operacionais  e  aplicações;  gerenciamento  de  DNS  (Domain  Name

System); hospedagem de páginas eletrônicas na Internet; serviço de sincronização

de relógios; e solução de segurança da informação.
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No  entanto,  a  equipe  de  TI  do  NTI  já  havia  centralizado  os  serviços  de

gerenciamento de DNS, de sincronização de relógios e de solução de segurança da

informação e, portanto, apenas os demais serviços apontados na diretriz precisavam

ser ainda centralizados. 

Dessa  forma,  a  identificação  e  entendimento  preliminar  dos  serviços  que

serão centralizados ocorreram por meio da consulta à diretriz e das informações que

a equipe do NTI já dispunha. Não se fez necessária entrevista com o gestor da

estrutura organizacional, devido ao fato de que as informações obtidas da diretriz e

já conhecidas pela equipe do NTI foram consideradas suficientes.

5.2  Descrição dos serviços de TI  que  serão centralizados no NTI  (Funil  de
Serviços)

Após identificação e entendimento dos serviços de TI que serão centralizados

no NTI, esses foram relacionados e descritos, constituindo o denominado Funil de

Serviços, conforme apresentado no Quadro 5.

Quadro 5 – Serviços de TI que serão centralizados no NTI
Serviço Descrição

Autenticação de usuário
Identificação e reconhecimento do usuário, com base em seu  conta de
usuário e  senha,  para  gerenciamento  de  acesso  dos  usuários  aos
serviços disponibilizados nas RCDLoc e RCDCorp

Correio eletrônico Serviço para envio de mensagens e arquivos por meio da Internet

Sistema de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos

Sistema  que  permite  a  geração,  o  armazenamento,  o  trâmite  e  a
recuperação de documentos em meio digital

Repositório para atualização de 
sistemas operacionais e aplicações

Serviço  de  armazenamento  de  pacotes  que  atualizam  os  diversos
sistemas operacionais utilizados nos dispositivos conectados às RCDLoc
e à RCDCorp

Hospedagem de páginas eletrônicas
Serviço  que  cuida  do  armazenamento  e  disponibilização  de  página
eletrônica (site) para acesso web via Internet

Fonte: Elaboração própria (2017)

5.3  Identificação e entendimento de características técnicas e negociais dos
serviços nas unidades

Para identificação e entendimento de características técnicas e negociais dos

serviços de TI nas unidades, foi elaborado pela equipe de TI do NTI um formulário

para mapeamento desses serviços nas unidades, apresentado no Apêndice A.
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Esse formulário foi enviado aos gestores de TI das dez unidades, a fim de que

fosse  providenciado  o  preenchimento  junto  a  suas respectivas  equipes de  TI  e,

posteriormente,  fosse  devolvido  à  equipe  do  NTI.  O  trabalho  de  preenchimento

envolveu ao menos um técnico de cada equipe, sendo que foi dado o prazo de duas

semanas  para  devolução  do  formulário  preenchido.  Duas  das  unidades  não

cumpriram o prazo estabelecido e devolveram o formulário com atraso. 

Após recebimento de todos os formulários preenchidos, a equipe de TI do NTI

pôde finalizar o trabalho de compilação das informações.

Outra fonte de investigação acerca das características negociais dos serviços

nas  unidades  foi  o  Plano  Diretor  de  TI  (PDTI)  de  cada  unidade,  no  qual  são

apresentadas as estratégias de negócio que embasaram o planejamento da TI. 

Além disso, por meio de entrevistas não estruturadas com os gestores de TI

das  unidades,  considerando  que  eles  têm  conhecimento  de  particularidades  e

necessidades do negócio que a TI precisa tratar e atender, bem como de entrevistas

não estruturadas com membros das equipes de TI das unidades, foi possível uma

investigação mais aprofundada de características negociais e técnicas dos serviços. 

O Quadro 6 apresenta a consolidação de características técnicas e negociais

dos serviços nas unidades.

Quadro 6 – Características técnicas e negociais dos serviços nas unidades
Serviço Características Técnicas Características Negociais

Autenticação de usuário

 Existência de diferentes domínios e 
subdomínios 

 Uso de diferentes aplicações (Active 
Directory e OpenLdap)

 Uso de diferentes sistemas 
operacionais (Windows Server, 
GNU/Linux e família BSD)

 Possibilita o gerenciamento das 
RCDLoc e RCDCorp

 A aplicação Active Directory prevalece 
em 90% das unidades 

 Serviço altamente crítico
 Essencial para que os usuários tenham

acesso aos recursos e serviços 
disponibilizados nas RCDLoc e 
RCDCorp

 Aproximadamente 5.000 contas de 
usuário

Correio eletrônico  Existência de diferentes domínios
 Uso de diferentes aplicações (Cyrus, 

Postfix, Dovecot) e suítes (Zimbra e 
Expresso Livre)

 Uso de diferentes sistemas 
operacionais (GNU/Linux e família 
BSD)

 Uso de aplicações baseadas em 
software livre prevalece.

 Serviço altamente crítico
 Meio de comunicação essencial para a

comunicação interna e externa dos 
usuários

 Aproximadamente 5.000 endereços 
eletrônicos

 Aproximadamente 3,5TB de 
armazenamento total

 Cota de armazenamento variando de 
50MB a limitado ao espaço disponível
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Serviço Características Técnicas Características Negociais

 Tráfego médio diário de 
aproximadamente 63 mensagens por 
minuto (considerando todas as 
unidades)

 Pico de tráfego de aproximadamente 
650 mensagens por minuto 
(considerando todas as unidades)

Sistema de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos

  Sistema limitado a uma unidade 
protocolizadora (necessita de uma 
instalação por unidade)

 Serviço crítico
 Serviço responsável pela produção, 

trâmite, armazenamento e consulta de 
documentos relacionados a diversas 
atividades dos processos de apoio e 
de negócio

 Aproximadamente 5TB de espaço de 
armazenamento total

 Média de crescimento mensal do 
espaço de armazenamento de 
aproximadamente 300MB

Repositório para 
atualização de sistemas 
operacionais e aplicações

 Uso de diferentes repositórios (WSUS 
da Microsoft, antivírus, Debian e 
Ubuntu) 

 Serviço para armazenamento de 
versões de sistemas operacionais e 
aplicações

 Crítico no que se refere a atualizações 
caracterizadas como de segurança

Hospedagem de páginas 
eletrônicas

 Uso de diferentes sistemas 
operacionais (Windows Server, 
GNU/Linux e família BSD)

 Uso de diferentes plataformas de 
gerenciamento de conteúdo (Joomla e
Drupal)

 Uso de diferentes linguagens (PHP, 
ASP, ASP.Net e Wordpress)

 Uso de diferentes banco de dados 
(Microsoft Access e MySQL)

 Plataforma Joomla prevalece

 Serviço para disponibilização de 
informações e aplicativos na web

 Deve obedecer a um formato padrão 
estabelecido para toda a estrutura 
organizacional

 Crítico no que se refere à manutenção 
da imagem das unidades e de toda a 
estrutura organizacional

Fonte: Elaboração própria (2017)

5.4  Definição da demanda prevista e dos requisitos dos serviços que serão
centralizados no NTI

A equipe de TI do NTI analisou a consolidação de características técnicas e

negociais dos serviços nas unidades e, a partir daí, identificou e definiu a demanda

prevista e os requisitos (técnicos e negociais) dos serviços que serão centralizados

no NTI, conforme apresentado no Quadro 7.

Quadro 7 – Demanda prevista e requisitos dos serviços que serão centralizados no
NTI

Serviço Demanda Prevista e Requisitos

Autenticação de usuário  Autenticação centralizada das contas de usuários dos diferentes domínios
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Serviço Demanda Prevista e Requisitos

e subdomínios existentes nas RCDLoc e RCDCorp
 Aproximadamente 5.000 contas de usuários para autenticação 
 Altamente crítico, pois a indisponibilidade do serviço impossibilita aos 

usuários o acesso aos recursos e serviços disponibilizados nas RCDLoc e
RCDCorp, impactando a execução de atividades que dependem do uso 
desses recursos e serviços

Correio eletrônico

 Manutenção de endereço eletrônico para usuários dos diferentes domínios
e subdomínios existentes nas RCDLoc e RCDCorp

 Aproximadamente 5.000 endereços eletrônicos
 Espaço  de  armazenamento  total  de,  no  mínimo, 3,5TB,  com  1TB  de

expansão
 Cota de 500MB por conta
 Manutenção de backup
 Altamente  crítico,  pois  a  indisponibilidade  do  serviço  dificulta  para  os

usuários  a  execução  de  atividades  que  dependem  de  comunicação
interna ou externa

Sistema de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos

 Centralização  de  todos  os  sistemas  referentes  às  diferentes  unidades
protocolizadoras

 Manter  todos  os  ambientes  de  cada  unidade  separadamente  em uma
única estação servidora

 Espaço de armazenamento total de, no mínimo, 5TB
 Manutenção de backup
 Crítico,  pois  a  indisponibilidade  do  serviço  impacta  a  execução  de

atividades que dependem de criação, trâmite e consulta de documentos

Repositório para atualização de 
sistemas operacionais e 
aplicações

 Para plataforma GNU/Linux, atender às distribuições Debian e Ubuntu
 Para plataforma Microsoft, implementar WSUS centralizado
 Espaço de armazenamento total de, no mínimo, 1TB
 As atualizações de segurança devem ser disponibilizadas no repositório

assim que liberadas pelos fornecedores

Hospedagem de páginas 
eletrônicas

 Uso  de  uma  única  estação  servidora  para  hospedagem  de  todas  as
páginas

 Sistema operacional baseado em software livre
 Uso da plataforma de gerenciamento de conteúdo Joomla 
 Espaço de armazenamento total de, no mínimo, 500GB
 Manter um ambiente isolado para testes de conteúdo

Fonte: Elaboração própria (2017)

5.5 Definição de padrões técnicos para itens da infraestrutura de TI do NTI

O  estabelecimento  de  padrões  é  importante  para  garantir  uma  qualidade

mínima para os itens, bem como atender à demanda e aos requisitos dos serviços.

No que se  refere a itens de infraestrutura  de TI,  é  importante  que sejam

considerados não apenas os dispositivos nos quais os serviços efetivamente serão

instalados para operação, mas também os itens que oferecem suporte e segurança

para esses dispositivos.
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Nesse sentido, a equipe de TI do NTI definiu quais itens de infraestrutura de

TI  seriam  essenciais  considerar  na  proposta.  Assim,  os  seguintes  itens  foram

relacionados:

i. instalação  predial  –  itens  relacionados  à  instalação  física  (piso,  teto,

paredes, porta, cabeamento elétrico e de dados);

ii. sistema de climatização para controle da temperatura e umidade;

iii. sistema de controle de acesso;

iv. sistema de câmeras para monitoramento;

v. sistema de prevenção e combate a incêndio;

vi. sistema  de  energia  elétrica  –  fornecimento  e  distribuição  de  energia

elétrica;

vii. cabeamento de dados – cabeamento estruturado e fibra ótica;

viii. racks  –  gabinetes  metálicos  para  acomodação  de  dispositivos  de

processamento, armazenamento e comunicação de dados;

ix. estações servidoras – equipamentos para processamento de dados;

x. storages – equipamentos para armazenamento de dados;

xi. switches – equipamentos para comunicação de dados;

xii. roteadores – equipamentos para encaminhamento de pacotes de dados

na rede de comunicação de dados.

Para  a  definição  de  padrões  técnicos  que  deveriam  ser  observados  na

proposta de soluções para esses itens da infraestrutura de TI do NTI, a equipe de TI

do NTI pesquisou algumas características pertinentes aos itens.

Nessa  fase,  a  equipe  considerou  um  conceito  relacionado  ao  nível  de

desempenho  e  disponibilidade  que  a  infraestrutura  de  um ambiente  de  TI  pode

garantir. Esse conceito, conhecido como Tier, é muito utilizado para certificação de

ambientes  de  TI,  podendo  variar  de  I  (menor  disponibilidade)  a  IV  (maior

disponibilidade).

Para o ambiente do NTI, a equipe de TI julgou que não havia necessidade de

que a infraestrutura de TI viesse a se enquadrar em um ou outro nível de Tier, uma

vez que não existia a expectativa de obtenção de certificação (o investimento para

isso é alto),  mas o conceito  contribuiu  muito  para que,  na definição de padrões
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técnicos para  itens  da infraestrutura,  a  equipe considerasse aspectos  relevantes

para  minimizar  a  ocorrência  de  eventuais  problemas  que  pudessem  provocar

interrupções  dos  serviços,  bem  como  aspectos  relacionados  à  segurança  do

ambiente.

Dessa forma, o Quadro 8 apresenta os padrões técnicos definidos para os

itens da infraestrutura de TI do NTI acima relacionados.

Quadro 8 – Padrões técnicos para itens da infraestrutura de TI do NTI
Item Padrão Técnico

Instalação predial

 Piso  elevado  de,  no  mínimo,  30cm,  com  painéis  removíveis,
revestimento em laminado melamínico

 Piso, teto e paredes com isolamento resistente a fogo e água
(ambiente estanque)

 Porta corta-fogo
 Canaletas aéreas para cabeamento de dados
 Canaletas sob o piso para cabeamento elétrico

Sistema de climatização
 Ar-condicionado de precisão 
 Sistema de corredores de ar quente e de ar frio

Sistema de controle de acesso  Controle de acesso baseado em biometria por impressão digital

Sistema de monitoramento

 Circuito  Fechado  de  TV  (CFTV)  digital,  com  monitoramento
remoto

 Gravação  de  imagens  por  meio  de  equipamentos  tipo  DVR
(Digital  Video  Recorder),  com espaço  de  armazenamento  de
5TB e manutenção de backup

 Câmeras tipo dome

Sistema de prevenção e combate a incêndio

 Sensores  de  fumaça  (detecção  por  aspiração),  com
acionamento de alarme

 Sensores  de  temperatura  e  umidade,  com  software  de
monitoramento e acionamento de alarme

 Supressão automática de incêndio com gás (FM-200 ou IG-55)
por inundação completa do ambiente

Sistema de energia elétrica

 Fornecimento de energia de forma contínua, garantido por meio
de no-break de, no mínimo, 50 KVA e gerador de, no mínimo,
100 KVA, movido a diesel e com partida automática

 Aterramento da rede elétrica
 Dispositivos  de  proteção  contra  descargas  atmosféricas  nos

circuitos de distribuição
 Disjuntores tipos plug-in

Cabeamento de dados
 Cabeamento estruturado padrão CAT 6A
 Documentação as-built

Racks  Material  metálico,  com  portas  de  acrílico  e  protegidas  com
chave, tamanho de 42 U (no mínimo)

Estações servidoras
 Características físicas para instalação em rack
 Características  técnicas  que  possibilitem  implementação  de

virtualização

Storages
 Gerenciáveis
 Características técnicas compatíveis com virtualização

Switches  Gerenciáveis, de 48 portas
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Item Padrão Técnico

 Uso de portas do tipo Small Form-Factor Pluggable (SFP)

Roteadores
 Capacidade de backplane (largura do barramento) de 6Tbps
 Mínimo de 900Mbps de throughput (taxa de transferência)

Fonte: Elaboração própria (2017)

5.6 Definição dos requisitos de nível de serviço para os serviços que serão
centralizados no NTI

Com base  na  demanda prevista  e  nos  requisitos  dos  serviços  que  serão

centralizados no NTI, a equipe do NTI identificou e definiu os requisitos de nível de

serviço que deveriam ser alcançados pelos serviços que serão centralizados no NTI,

conforme apresentado no Quadro 9.

Quadro 9 – Requisitos de nível de serviço para os serviços que serão centralizados
no NTI

Serviço Requisitos de Nível de Serviço

Autenticação de usuário

 Suporte à autenticação centralizada para aproximadamente 5.000 contas
de  usuário  nos  domínios  e  subdomínios  existentes  nas  RCDLoc  e
RCDCorp

 Serviço deverá se manter operacional de forma ininterrupta
 Em caso de interrupção do serviço, este deverá ser restabelecido num

prazo de até 1 hora
 Correções  e  atualizações  do  serviço  deverão  ser  programadas  para

realização no período entre 21h de um dia e 6h do dia seguinte ou nos
fins de semana 

Correio eletrônico

 Suporte  à  manutenção  centralizada  de  aproximadamente  5.000
endereços  eletrônicos  dos  domínios  e  subdomínios  existentes  nas
RCDLoc e RCDCorp

 Definição  de  cota  de  500  MB  para  armazenamento  das  caixas  de
mensagens dos endereços eletrônicos

 Manutenção de backup diário das caixas de mensagem
 Serviço deverá se manter operacional de forma ininterrupta
 Em caso de interrupção do serviço, este deverá ser restabelecido num

prazo de até 2 horas
 Correções  e  atualizações  do  serviço  deverão  ser  programadas  para

realização no período entre 21h de um dia e 6h do dia seguinte ou nos
fins de semana 

Sistema de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos

 Serviço deverá se manter operacional de forma ininterrupta
 Em caso de interrupção do serviço, este deverá ser restabelecido num

prazo de até 4 horas
 Correções  e  atualizações  do  serviço  deverão  ser  programadas  para

realização no período entre 21h de um dia e 6h do dia seguinte ou nos
fins de semana

 Manutenção de backup diário dos documentos

Repositório para atualização de 
sistemas operacionais e aplicações

 Provimento de versões atualizadas para todos os sistemas operacionais
e aplicações de uso comum pelas unidades da estrutura organizacional

 Serviço deverá se manter disponível de forma ininterrupta
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Serviço Requisitos de Nível de Serviço

 Em caso de interrupção do serviço, este deverá ser restabelecido num
prazo de até 4 horas

Hospedagem de páginas 
eletrônicas

 Suporte de até 150 acessos simultâneos
 Serviço deverá se manter operacional de forma ininterrupta
 Em caso de interrupção do serviço, este deverá ser restabelecido num

prazo de até 4 horas
 Em caso de ocorrência de um incidente de segurança, a página deverá

ser substituída por uma página estática e a equipe de tratamento de
incidentes acionada

 Correções  e  atualizações  do  serviço  deverão  ser  programadas  para
realização no período entre 21h de um dia e 6h do dia seguinte ou nos
fins de semana 

Fonte: Elaboração própria (2017)

5.7  Definição  da  disponibilidade  requerida  para  os  serviços  que  serão
centralizados no NTI

A equipe de TI do NTI analisou os requisitos de nível de serviço definidos para

os  serviços  que  serão  centralizados  no  NTI,  a  fim  de  identificar  e  definir  a

disponibilidade requerida para cada um deles, conforme apresentado no Quadro 10.

Quadro 10 – Disponibilidade requerida para os serviços que serão centralizados
no NTI

Serviço Disponibilidade

Autenticação de usuário
 98% do período de operacionalidade que é de 24 horas por dia e 7 dias

por semana
 Em caso de interrupção, o serviço deverá ser restabelecido em 1 hora

Correio eletrônico
 98% do período de operacionalidade que é de 24 horas por dia e 7 dias

por semana
 Em caso de interrupção, o serviço deverá ser restabelecido em 2 horas

Sistema de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos

 95% do período de operacionalidade que é de 24 horas por dia e 7 dias
por semana

 Em caso de interrupção, o serviço deverá ser restabelecido em 4 horas

Repositório para atualização de 
sistemas operacionais e aplicações

 90% do período de operacionalidade que é de 24 horas por dia e 7 dias
por semana

 Em caso de interrupção, o serviço deverá ser restabelecido em 4 horas

Hospedagem de páginas 
eletrônicas

 95% do período de operacionalidade que é de 24 horas por dia e 7 dias
por semana

 Em caso de interrupção, o serviço deverá ser restabelecido em 4 horas

Fonte: Elaboração própria (2017)
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5.8 Proposta de soluções para a infraestrutura de TI do NTI

A equipe de TI do NTI,  considerando todas as informações constantes na

documentação produzida referentes à demanda prevista, aos requisitos de nível de

serviço e à disponibilidade requerida para os serviços que serão centralizados no

NTI, bem como considerando os padrões técnicos estabelecidos, iniciou um trabalho

de prospecção de possíveis soluções tecnológicas para os itens de infraestrutura de

TI definidos (ver item 5.5).

Essa  prospecção  consistiu,  basicamente,  em  pesquisas  junto  a

representantes de diferentes fornecedores e visitas ao setor de TI de organizações

externas para conhecimento das soluções de infraestrutura de TI de seus ambientes,

bem como de seus eventuais processos de mudança desses ambientes.

As visitas, em especial,  permitiram um importante aprendizado acerca das

experiências (positivas e negativas) por quais essas organizações passaram durante

seus processos de mudanças de seus ambientes de TI, sendo que foram realizadas

visitas em duas universidades públicas, uma universidade particular, uma empresa

pública de TI e uma indústria farmacêutica.

No que se refere à disponibilidade requerida para os serviços de TI, a equipe

de TI do NTI concluiu que esse aspecto extrapolava o que se pode considerar a

operação  normal  e  rotineira  dos  serviços.  Era  necessário  refletir  sobre  a

disponibilidade  de  serviços  considerados  de  alta  criticidade  para  o  negócio  das

unidades, quando da ocorrência de problemas no NTI que viessem a interromper

qualquer desses serviços e cuja solução não fosse possível dentro do prazo mínimo

necessário. Considerando que essa necessidade se alinhava plenamente a um outro

processo do ITIL, que trata especificamente da continuidade de serviços, fugindo ao

escopo do presente trabalho, a equipe de TI apontou que seria importante, em uma

fase posterior, propor soluções que contribuíssem para a disponibilidade de serviços

críticos, em caso de inoperância do NTI.

Nesse sentido, a equipe ponderou que o NTI deveria conter dois ambientes

geograficamente  distantes.  Um  primeiro  ambiente,  considerado  como  principal,

implementado  de  forma  robusta,  no  qual  os  serviços  de  TI  seriam  operados
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rotineiramente;  e  um  segundo,  considerado  como  um  ambiente  de  Disaster

Recovery (DR), que possibilitasse a execução de serviços de alta criticidade, quando

problemas  no  ambiente  principal  comprometessem  a  disponibilidade  desses

serviços.

Assim,  o  DR  seria  um ambiente  mantido  de  forma  paralela  ao  ambiente

principal do NTI, para possibilitar a disponibilidade de serviços críticos até que os

problemas no NTI pudessem ser resolvidos e os serviços, então, restabelecidos na

forma rotineira.

Outro  aspecto  que  a  equipe  de  TI  do  NTI  apontou,  no  que  se  refere  à

disponibilidade dos serviços, consiste no fato de que a adequação do ambiente de TI

do  NTI  pode  garantir  a  disponibilidade  dos  serviços  nesse  ambiente,  mas  não

garante  que  as  unidades  tenham  acesso  a  eles,  pois  isso  depende  da

disponibilidade das conexões entre as RCDLoc e a RCDCorp. 

Portanto, a equipe concluiu que seria necessária a implantação de conexões

entre  RCDLoc  das  unidades,  alterando-se  a  topologia  de  estrela  (observada  na

Figura  2)  para  malhada.  Na  topologia  malhada,  os  dispositivos  de  rede  não  se

conectam unicamente a um dispositivo de rede central (como na topologia estrela),

mas  se  conectam também a  outros  dispositivos  de  rede,  com os  quais  podem

efetuar comunicação de dados.

Assim, caso um problema ocasionasse a interrupção da conexão direta da

RCDLoc  de  qualquer  unidade  à  RCDCorp,  seria  possível  ativar  uma  conexão

indireta,  utilizando a RCDLoc de outra unidade como um caminho alternativo de

conexão à RCDCorp. 

No  entanto,  cabe  aqui  esclarecer  que  o  presente  trabalho  não  propôs

nenhuma solução nesse sentido, pois isso demandaria um estudo detalhado dos

dutos existentes, da necessidade e possibilidade de lançamento de novos dutos, da

necessidade de obras civis e de lançamento de novas fibras, entre outros aspectos.

Mesmo não  havendo  possibilidade  da  proposição  de  soluções  nesse  sentido,  a

equipe de TI do NTI ressaltou a importância da existência de conexões alternativas

como forma de garantir  para as unidades o acesso aos serviços disponibilizados
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pelo NTI e propôs que os estudos que se fizessem necessários para tal  fossem

realizados, em uma fase posterior ao presente trabalho.

A proposição de soluções para a infraestrutura do ambiente principal do NTI

foi dividida em duas partes: a primeira abordou itens pertinentes às instalações do

ambiente,  abrangendo  soluções  de  instalação  predial,  sistema  de  climatização,

sistema de controle de acesso, sistema de monitoramento por câmeras, sistema de

prevenção  e  combate  a  incêndio,  sistema  de  fornecimento  de  energia  elétrica,

cabeamento  de  dados  e  racks;  e  a  segunda  abordou  itens  relacionados  aos

equipamentos  que  serão  instalados  no  ambiente,  abrangendo  soluções  para

estações servidoras, storages, switches e roteadores.

As  soluções  para  as  instalações  do  ambiente  principal  do  NTI  foram

organizadas em cinco diferentes cenários, conforme apresentado no Quadro 11.

Quadro 11 – Cenários de soluções para instalações do ambiente principal do NTI
Cenário Identificação Descrição

1 Retrofit1
Adequação  do  atual  ambiente,  reformando-o  e  instalando  novos  sistemas
(climatização,  controle  de  acesso,  monitoramento  por  câmera,  prevenção  e
combate a incêndio, energia elétrica), cabeamento de dados e racks

2 Contêiner em aço

Implantação de um novo ambiente, utilizando contêiner em aço já com todos os
sistemas  (climatização,  controle  de  acesso,  monitoramento  por  câmera,
prevenção e combate a incêndio, energia elétrica), cabeamento de dados e racks
instalados

3 Estrutura modular

Implantação de um novo ambiente, utilizando estrutura de módulos pré-fabricados
já com todos os sistemas (climatização, controle de acesso, monitoramento por
câmera, prevenção e combate a incêndio, energia elétrica), cabeamento de dados
e racks instalados

4 Prédio novo
Implantação de um novo ambiente, construindo-o em alvenaria e instalando todos
os  sistemas  (climatização,  controle  de  acesso,  monitoramento  por  câmera,
prevenção e combate a incêndio, energia elétrica), cabeamento de dados e racks

5 Sala nova

Implantação de um novo ambiente, adequando uma área desocupada existente
no prédio da unidade de direção, e instalando todos os sistemas (climatização,
controle de acesso, monitoramento por câmera, prevenção e combate a incêndio,
energia elétrica), cabeamento de dados e racks

Fonte: Elaboração própria (2017)

As  Figuras  11  e  12  ilustram exemplos  das  soluções  contêiner  em aço  e

estrutura  modular.  Uma diferença  relevante  entre  essas  soluções  é  a  de  que  o

contêiner  possui  tamanho  fixo,  exigindo  a  aquisição  de  outro  contêiner  para

expansão, enquanto a estrutura modular possibilita a expansão em módulos.

1
 Retrofit consiste em um processo de modernização de equipamento ou sistema considerado ultrapassado ou fora de norma 
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Figura 11 – Exemplo de solução de contêiner em aço

Fonte: Stoorlabs (2017)

Figura 12 – Exemplo de solução de estrutura modular

Fonte: Bell (2015)

Para avaliação de cada um dos cenários, a equipe de TI do NTI utilizou uma

Matriz BASICO, estabelecendo alguns fatores (e respectivos possíveis valores) que

julgou  serem relevantes  como parâmetros  na  análise  de  cada  um dos  critérios,

conforme apresentado no Quadro 12. Adicionalmente, a equipe atribuiu peso aos

critérios, pois entendeu que eles apresentavam criticidade diferente no contexto da

estrutura organizacional.

Quadro 12 – Critérios da Matriz BASICO para avaliação dos cenários de soluções
para instalações do ambiente do NTI 

Critério Peso Fator avaliado Valor Descrição

B – Benefícios para a 
organização

3 Adaptações para uma futura expansão 1 Não atende

2 Atende parcialmente (requer
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Critério Peso Fator avaliado Valor Descrição

alterações complexas)

3
Atende  plenamente  (requer
alterações simples)

Presença  de  vulnerabilidades  de
segurança (acesso de pessoas alheias ao
NTI  e  dificuldades  de  vigilância  e
monitoramento do entorno)

1 Alta

2 Média

3 Baixa

Probabilidade de ocorrência de problemas
por  condições  ambientais  adversas
(inundação, incêndio nas imediações) 

1 Alta

2 Média

3 Baixa

A – Abrangência da 
solução

3

Área útil operacional

1 Menor que 25 m²

2 De 25 a 45 m²

3 Maior que 45 m²

Tempo de vida útil

1 Abaixo de 20 anos

2 De 20 a 30 anos

3 Acima de 30 anos

S – Satisfação dos 
funcionários

2

Possibilidade  de  manter  equipe  técnica
próxima

1 Não atende

2
Atende  parcialmente  (com
restrições)

3
Atende  plenamente  (sem
restrições)

Condições  ergonômicas  favoráveis  de
trabalho

1 Não atende

2
Atende  parcialmente  (com
restrições)

3
Atende  plenamente  (sem
restrições)

I – Investimento 
necessário

1

Custo  de  implantação  (em  termos
comparativos)

1 Alto

2 Médio

3 Baixo

Custo  de  manutenção  (em  termos
comparativos)

1 Alto

2 Médio

3 Baixo

C – Impacto sobre os 
clientes

3
Frequência  de  interrupções  de  serviços
durante a implantação 

1 Alta

2 Média

3 Baixa

O – Capacidade de 
operacionalização

2

Tempo estimado para implantação

1 Acima de 11 meses

2 De 7 a 11 meses

3 Até 6 meses

Condições de implantação 
1

Concorre  com  o  ambiente
operacional

2 Não concorre

Aproveitamento de itens de infraestrutura 1 Sem aproveitamento
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Critério Peso Fator avaliado Valor Descrição

já existentes
2 Pouco aproveitamento

3 Bom aproveitamento

Necessidade de obra civil

1 Muita obra civil

2 Pouca obra civil

3 Quase nenhuma obra civil

Fonte: Elaboração própria (2017)

O  Quadro  13  apresenta  a  avaliação  dos  cenários  de  soluções  para

instalações  do  ambiente  principal  do  NTI,  com  base  nos  critérios  descritos  no

Quadro 12. Importante salientar que essa avaliação foi realizada pela equipe de TI

do NTI em conjunto com a Comissão de Gestores de TI.

Quadro 13 –  Avaliação dos  cenários  de  soluções  para  instalações  do ambiente
principal do NTI

Critério
Fator avaliado

no critério
Retrofit

Contêiner
em aço

Estrutura
modular

Prédio
novo

Sala
nova

B
(peso 3)

Adaptações para uma futura expansão 1 1 1 3 3

Presença de vulnerabilidades de segurança 2 1 1 2 3

Probabilidade de ocorrência de problemas
por condições ambientais adversas

1 2 2 2 3

A
(peso 2)

Área útil operacional 2 2 1 2 3

Tempo de vida útil 3 1 2 3 3

S
(peso 2)

Possibilidade  de  manter  equipe  técnica
próxima

1 1 1 2 3

Condições  ergonômicas  favoráveis  de
trabalho

1 2 2 3 3

I
(peso 1)

Custo de implantação 3 2 1 2 2

Custo de manutenção 2 1 1 3 3

C
(peso 3)

Frequência  de  interrupções  de  serviços
durante a implantação

1 3 3 3 3

O
(peso 2)

Tempo estimado para implantação 2 2 2 1 3

Condições de implantação 1 2 2 2 2

Aproveitamento de itens de infraestrutura já
existentes

3 2 2 2 3

Necessidade de obra civil 1 3 3 1 2

TOTAL 48 54 53 67 85

Fonte: Elaboração própria (2017)

Observando-se  o  total  obtido  por  cenário  de  solução  para  instalações  do

ambiente principal do NTI, fica evidente que a instalação de uma nova sala no prédio
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da unidade de direção se mostrou a melhor solução.

Em  decorrência,  a  equipe  do  NTI  destacou  a  necessidade  de  estudos  e

proposição  de  soluções,  em  uma  fase  posterior  ao  presente  trabalho,  para

adequação  das  conexões  diretas  das  RCDLoc  à  RCDCorp,  tendo  em  vista  a

mudança de localização do ambiente principal do NTI, bem como para adequação

da conexão da RCDCorp à Internet. 

As soluções para os itens de TI que serão instalados no ambiente principal do

NTI  foram  concebidas  considerando-se  duas  possibilidades:  uma  focada  na

virtualização2 tradicional; e outra focada na virtualização hiperconvergente.

Uma grande diferença entre essas possibilidades consiste na tecnologia de

software  empregada  na  hiperconvergência,  a  qual  permite  a  combinação  de

recursos disponíveis de processamento, de armazenamento e de comunicação de

dados,  resultando  numa  plataforma  de  gerenciamento  unificado  e  totalmente

integrada.

Assim, o Quadro 14 apresenta as soluções para os itens de infraestrutura de

TI que serão instalados no ambiente principal do NTI, relativos a cada possibilidade

de virtualização.

Quadro 14 – Soluções para itens de infraestrutura de TI que serão instalados no
ambiente principal do NTI

Item Qtd. Virtualização Tradicional Virtualização Hiperconvergente

Estação 
servidora

3

Servidor com mínimo de 2 CPU de 
tecnologia XEON, com 256GB de RAM, 
cerca de 80TB de HD, 4 interfaces de 
rede e 1 interface de fibra ótica

Servidor com mínimo de 2 CPU de 
tecnologia XEON, com 256GB de RAM, 
cerca de 48TB de HD, 4 interfaces de 
rede e 1 interface de fibra ótica

Storage 1
Storage com tecnologia Network Attached Storage (NAS), protocolo Serial Attached 
SCSI (SAS) e cerca de 96TB em servidor tipo rack (mínimo de 64GB de RAM e 1TB
de SSD, 2 CPU de tecnologia XEON e interface de rede de 10Gbps)

Switch de borda 10
Switch gerenciável de 48 portas de 10/100/1000 Mbps, com slot do tipo Small Form-
Factor (SFP) de 10Gbps

Switch core 
(roteador)

1
Switch core composto de 1 Módulo de 24 portas Unshielded Twisted Pair (UTP) de 
10/100/1000 Mbps, 1 módulo de 24 portas SFP de 10Gbps e 1 módulo de 24 portas
SFP de 10Gbps

Fonte: Elaboração própria (2017)

2
Virtualização consiste em uma técnica que possibilita que diferentes sistemas operacionais de servidor sejam executados em

uma única estação servidora 
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Na  avaliação  das  duas  possibilidades  de  virtualização,  a  equipe  de  TI

considerou o investimento necessário em relação aos benefícios propiciados.

A solução hiperconvergente exige um investimento maior, mas apresenta as

seguintes  vantagens  em  relação  à  virtualização  tradicional:  gerenciamento

simplificado, pois integra de maneira transparente os recursos de processamento,

armazenamento e comunicação de dados; implantação ágil, pois muitas ferramentas

são pré-instaladas e pré-configuradas; e expansão linear, pois traz facilidades para

identificação  e  integração  de  novos  componentes.  Além  disso,  a  virtualização

hiperconvergente facilita a implantação de soluções de nuvem privada.

Assim,  considerando  as  vantagens  oferecidas  pela  virtualização

hiperconvergente, bem como a pretensão de, num curto prazo, instalar uma solução

de nuvem privada no NTI, a equipe de TI julgou que a virtualização hiperconvergente

consistia na melhor alternativa, pois o maior investimento seria compensado pelos

benefícios oferecidos e pela redução de investimentos futuros para a implantação da

nuvem privada. 

Com relação a possíveis soluções para um ambiente de Disaster Recovery

(DR) para o NTI, a equipe de TI fez uma breve análise, considerando que o processo

do ITIL de gerenciamento de continuidade de serviços seria tratado em uma fase

posterior ao presente trabalho.

A equipe considerou ser  possível,  ao menos,  dois  cenários  de solução:  o

primeiro seria a implantação de um ambiente dotado de uma infraestrutura reduzida,

com capacidade  para  a  operação apenas de serviços  críticos,  porém similar  ao

ambiente principal do NTI; e a segunda seria a instalação, em local adequado, de

estruturas  modulares,  conforme exemplificado na Figura  13,  que podem integrar

racks, fontes e sistema de distribuição de energia, sistema de climatização, sistema

de cabeamento de dados, monitoramento de temperatura, proteção contra incêndio,

entre outros recursos.
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Figura 13 – Exemplo de solução modular integrada de infraestrutura de TI

Fonte: Huawei (2017)

Considerando essas duas alternativas, a equipe de TI  ponderou que seria

imprescindível avaliar criteriosamente as vantagens e desvantagens de cada uma

delas, bem como buscar e avaliar outras possíveis soluções.
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6 Análise de resultados e discussões

O melhor aproveitamento de recursos e a melhoria de processos são fatores

que muito podem contribuir para a redução de custo, a inovação e a sustentabilidade

do negócio de uma organização. Na busca por esses resultados, nos últimos anos, o

uso de Centro de Serviços Compartilhados (CSC) tem sido uma alternativa adotada

por organizações de diferentes setores. Assim, o CSC centraliza e presta serviços

relacionados,  sobretudo,  a  processos  de  suporte  pertencentes  às  mais  variadas

áreas,  tais  como  finanças,  recursos  humanos,  logística,  suporte  ao  cliente  e

tecnologia da informação.

A implantação de um CSC deve ser precedida de um planejamento, no qual,

além de outros aspectos, é analisada a infraestrutura necessária para que o CSC

atenda plenamente aos serviços que centralizará.

Nesse sentido, o presente trabalho, aliando  processos do guia Information

Technology  Infrastructure  Library  (ITIL)  e  etapas  do  processo  projetual  Design

Thinking, recomendou  ações  voltadas  para  a  definição  de  soluções  para  a

infraestrutura de TI de um CSC de TI, de modo que ele venha a atender à demanda

prevista  e  aos  requisitos  de  serviços  de  TI  que  serão  nele  centralizados.  Na

sequência, aplicou-se as ações recomendadas para elaboração de uma proposta de

soluções para a infraestrutura de TI de um ambiente denominado Núcleo de TI (NTI),

o qual deverá passar a operar como um CSC de TI para as unidades da estrutura

organizacional objeto de estudo.

Buscou-se o emprego de processos do ITIL e de etapas do Design Thinking,

no intuito de aplicar boas práticas que facilitassem o atendimento da demanda e dos

requisitos  dos  serviços  que  seriam  centralizados  no  CSC  e  de  promover  a

participação  e  envolvimento  das  organizações  que  seriam  atendidas  pelo  CSC.

Ambos aspectos são fundamentais para possibilitar que o CSC venha a atender às

necessidades de negócio dessas organizações. 

Ao se empregar o Design Thinking (DT) e o ITIL, foi possível estabelecer um

alinhamento entre as etapas Imersão e Ideação do DT e alguns processos do ITIL

(Gerenciamento do Portfólio de Serviço, Gerenciamento da Demanda, Coordenação
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do Desenho, Gerenciamento de Nível de Serviço, Gerenciamento da Disponibilidade

e Gerenciamento da Capacidade), recomendando ações que contribuíssem para a

proposição de soluções de infraestrutura de TI para um CSC de TI, de modo que ele

venha a atender à demanda prevista e aos requisitos dos serviços que serão nele

centralizados. 

Durante  o  processo  de  elaboração  da  proposta,  a  equipe  de  TI  do  NTI

concluiu que para atender à disponibilidade requerida para os serviços que serão

centralizados no NTI, haveria a necessidade de estabelecer dois ambientes para o

NTI: um ambiente principal e um ambiente de Disaster Recovery (DR).

Para o ambiente principal, a equipe dividiu as soluções em duas partes: a

primeira  abordou  itens  relacionados  às  instalações  do  ambiente,  abrangendo

soluções  de  instalação  predial,  sistema  de  climatização,  sistema  de  controle  de

acesso, sistema de monitoramento por câmeras, sistema de prevenção e combate a

incêndio, sistema de fornecimento e distribuição de energia elétrica, cabeamento de

dados e racks; e a segunda abordou itens relacionados aos equipamentos que serão

instalados no ambiente, abrangendo soluções para estações servidoras, storages,

switches e roteadores.

As soluções para as instalações do ambiente principal foram organizadas em

cinco cenários de solução: um cenário que previa o retrofit do atual ambiente do NTI;

e  outros  quatro  que previam a  instalação de um novo ambiente,  mas utilizando

soluções diferentes (contêiner em aço, estrutura modular, prédio novo em alvenaria

ou sala  nova em área existente).  Após a avaliação dos cenários,  com base em

critérios estabelecidos em uma Matriz BASICO, o resultado obtido foi a de que a

melhor  solução seria  a implantação de uma sala nova,  adequando-se uma área

desocupada existente e instalando-se todos os sistemas pertinentes, cabeamento de

dados e racks. Em decorrência desse novo local para o ambiente principal do NTI, a

equipe de TI destacou a necessidade de que, em uma fase posterior ao presente

trabalho, fossem propostas e analisadas soluções para adequação das conexões

diretas  das  RCDLoc  das  unidades  à  RCDCorp,  bem  como  para  adequação  da

conexão da RCDCorp à Internet.
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As  soluções  para  os  itens  que  seriam  instalados  no  ambiente  foram

organizadas em função da tecnologia de virtualização a ser utilizada: virtualização

tradicional ou vitualização hiperconvergente. A conclusão, levando-se em conta os

benefícios propiciados e a facilidade para implantação de uma futura nuvem privada,

foi a de que a melhor solução seria a adoção da plataforma hiperconvergente.

Quanto  ao  ambiente  de  DR,  apenas  duas  propostas  de  solução  foram

brevemente  apontadas,  pois  embora  ele  contribua  para  a  disponibilidade  de

serviços,  ele  se  insere  no  processo  do  ITIL  que  trata  especificamente  da

continuidade de serviços, o qual deverá ser abordado em uma fase posterior ao

presente trabalho.

Outro  aspecto  que  a  equipe  de  TI  apontou  como  relevante  para  a

disponibilidade dos serviços e que, também, deverá ser tratado posteriormente ao

presente trabalho, é a necessidade da implantação de conexões entre RCDLoc das

unidades que possibilitem a cada unidade estabelecer conexões indiretas (caminhos

alternativos) à RCDCorp. No entanto, soluções nesse sentido demandam estudos

detalhados sobre a área a ser considerada, dutos existentes, lançamento de novos

dutos, necessidade de obra civil, entre outros aspectos.

Assim, pode-se afirmar que a proposta de soluções para a infraestrutura de TI

do NTI contribuiu para o processo de estabelecimento de um CSC de TI no Núcleo,

uma vez que, como parte do planejamento para implantação de um CSC, abordou a

infraestrutura necessária para que o NTI venha a atender à demanda prevista e aos

requisitos dos serviços das unidades que serão nele centralizados. Espera-se, dessa

forma,  que  as  unidades  e  toda  a  estrutura  organizacional  possam  alcançar  os

benefícios  que  um  CSC pode  trazer,  em  especial,  o  melhor  aproveitamento  de

recursos  e  facilidades  para  a  padronização  e  melhoria  de  processos,  o  que

representará uma relevante inovação no contexto organizacional.

Além disso, a adequação da infraestrutura do NTI abrirá uma possibilidade

para  que,  futuramente,  nele  seja  implantada  uma  solução  de  computação  em

nuvem, propiciando ainda mais ganhos operacionais e melhorias no aproveitamento

de recursos.
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7 Considerações finais

Pode-se  concluir  que  as  perguntas  direcionadoras  do  presente  trabalho,

apresentadas no Capítulo 1, foram adequadamente respondidas, considerando que

as ações recomendadas, descritas no Quadro 4, aliaram conceitos e processos do

Design Thinking e do ITIL para a definição de soluções para a infraestrutura de TI

para um CSC de TI, bem como foram propostas soluções para a infraestrutura de TI

do Núcleo de TI da estrutura organizacional objeto de estudo, de modo a capacitá-lo

para atender a centralização prevista de serviços de TI das unidades da estrutura.

Além disso, é possível afirmar que foram atingidos os objetivos propostos,

uma vez  que  foram apresentadas  características  relevantes  de CSC,  abordados

processos do Design Thinking  e  do ITIL e  sua contribuição para  a  definição de

soluções para a infraestrutura de TI de um CSC de TI, recomendadas ações (com

base no Design Thinking e ITIL) que contribuíssem para essa definição, e aplicadas

as ações para propor soluções para a infraestrutura de TI do NTI.

Vale destacar que o trabalho apresentou um significativo caráter colaborativo,

no sentido de que muitas das informações relativas aos serviços de TI foram obtidas

junto às equipes de TI das unidades da estrutura organizacional, não somente por

meio do formulário elaborado para isso, mas também por meio de entrevistas não

estruturadas,  além  do  fato  de  que  as  soluções  propostas  foram  avaliadas

conjuntamente pelos gestores de TI das unidades.

Esse trabalho colaborativo propiciou que as necessidades e expectativas das

unidades  pudessem  ser  tratadas  e  possibilitou  às  unidades  o  conhecimento  de

projetos futuros para o NTI e de como elas poderão se beneficiar deles.

Conforme abordado na proposta de soluções para a infraestrutura de TI do

NTI, existem outros desafios relacionados à implantação de um CSC no NTI que

deverão ser oportunamente tratados: o projeto de implantação de um ambiente de

Disaster  Recovery para  o NTI  e  o  projeto  de  estabelecimento de uma topologia

malhada  que  forneça  caminhos  alternativos  para  conexão  das  RCDLoc  com  a

RCDCorp.

                 65



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

Uma vez em operação no NTI os serviços de TI previstos para centralização,

planeja-se a implantação de uma solução de nuvem privada de serviços, de maneira

que outros serviços de TI possam ser incorporados ao NTI e disponibilizados para as

unidades.

Cabe  ainda  destacar  que  considerando  o  tripé  Processos-Tecnologia-

Pessoas, como base de apoio para a entrega de serviços de TI pelo NTI, tem-se que

o  presente  trabalho  se  limitou  à  tecnologia,  pois  propôs  soluções  para  a

infraestrutura de TI do NTI.

Dessa forma, ressalta-se que, embora não tenha feito parte do escopo deste

trabalho,  é  imprescindível  que  na  implantação  do  CSC  de  TI  no  NTI,  sejam

considerados  aspectos  relacionados  ao  fator  humano,  no  que  se  refere  ao

dimensionamento e à qualificação da equipe que deverá suportar as atividades do

NTI, bem como sejam observados outros processos relacionados ao ciclo de vida

dos serviços de TI, conforme recomendados pelo ITIL.
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Apêndice A – Formulário para mapeamento de serviços de TI nas unidades
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(continuação) Apêndice A – Formulário para mapeamento de serviços de TI nas unidades
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