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RESUMO 

 

A tecnologia da informação (TI) vem, ao longo dos anos, ganhando destaque como elemento 

estratégico e diferencial competitivo nas empresas, sejam elas públicas ou privadas. No poder 

judiciário, com a implantação de ações relacionadas ao judiciário eletrônico, a TI ganha 

definitivamente seu status de elemento estratégico e eleva sensivelmente o nível de 

dependência dos órgãos de seus serviços e produtos. Cada vez mais a qualidade dos serviços 

prestados pela TI tem impacto direto na qualidade dos serviços prestados pelo órgão como um 

todo. No Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), as implantações das 

ações do Governo Eletrônico, junto com uma reforma administrativa em curso, além destas 

questões levantadas, provocaram um grande aumento das demandas institucionais por 

produtos e serviços prestados pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), setor 

responsável pela prestação dos serviços de TI. Tomando como ponto de partida a meta 

estratégica definida pelo MPRN de atingir um nível de 85% de satisfação dos usuários em 

quatro anos, buscamos propor um método que auxilie no cumprimento da meta proposta, 

respeitando as limitações de pessoal do setor de TI. Para atingir ao objetivo proposto, 

realizamos um trabalho em duas etapas distintas e complementares. Na primeira etapa 

realizamos um estudo de caso no MPRN, no qual, por intermédio de um diagnóstico interno e 

externo da DTI, realizado por meio de uma ação de consultoria interna e pesquisa de 

satisfação dos usuários, buscamos identificar oportunidades de mudança procurando elevar a 

qualidade percebida dos serviços prestados pelo setor na ótica de seus clientes. O relatório 

situacional, elaborado a partir dos dados coletados, fomentaram ações reestruturadoras na 

DTI, que foram em seguida avaliadas junto aos gestores. Na segunda etapa,  de posse dos 

resultados obtidos no processo inicial, observação empírica, avaliação de projetos paralelos de 

melhoria da qualidade no setor e validação com os gestores do modelo inicial, elaboramos um 

processo melhorado, contemplando, além da identificação das lacunas de serviço, uma 

estratégia para a seleção de boas práticas e gerenciamento de implantação destas, de forma 

incremental e adaptativa, permitindo a aplicação do processo em órgãos com pouco pessoal 

alocado para a prestação dos serviços de tecnologia da informação.  

 

Palavras-chave: Qualidade de Serviços de TI, Boas Práticas em Tecnologia da Informação, 

Gerenciamento Ágil de Processos. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The information tecnology (IT)  has, over the years, gaining prominence as a strategic 

element and competitive edge in organizations, public or private. In the judiciary, with the 

implementation of actions related to Judiciário Eletrônico, information technology (IT), 

definitely earns its status as a strategic element and significantly raises the level of 

dependence of the organs of their services and products. Increasingly, the quality of services 

provided by IT has direct impact on the quality of services provided by the agency as a whole. 

The Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN)  deployments shares of 

Electronic Government, along with an administrative reform, beyond these issues raised, 

caused a large increase in institutional demand for products and services provided by the 

Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), a sector responsible for the provision of IT 

services. Taking as starting point strategic goal set by MPRN to reach a 85% level of user 

satisfaction in four years, we seek to propose a method that assists in meeting the goal, 

respecting the capacity constraints of the IT sector. To achieve the proposed objective, we 

conducted a work in two distinct  and complementary stages. In the first step we conducted a 

case study in MPRN, in which, through an internal and external diagnosis of DTI, 

accomplished by an action of internal consulting and one research of the user satisfaction, we 

seek to identify opportunities of change seeking to raise the quality perceived of the services 

provided by the DTI , from the viewpoint of their customers. The situational report, drawn 

from the data collected, fostered changes  in DTI, which were then evaluated with the 

managers. In the second stage, with the results obtained in the initial process, empirical 

observation, evaluation of side projects of quality improvement in the sector, and validation 

with the managers, of the initial model, we developed an improved process, gazing beyond 

the identification of gaps in service a strategy for the selection of best management practices 

and deployment of these, in a incremental and adaptive way, allowing the application of the 

process in organs with little staff allocated to the provision of information technology 

services. 

 

Keywords: Quality of IT Services, Best Practices in Information Technology, Agile Process. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Tecnologia da Informação (TI) tem assumido uma posição de destaque nas 

organizações, com impacto significativo na competitividade e na capacidade produtiva. 

Albertin e Albertin (2009), apontam para uma evolução na visão que as empresas têm de seus 

setores de tecnologia da informação, visão esta que parte do controle, na qual a TI é percebida 

apenas como despesa, evoluindo para uma percepção da TI como custo inevitável e em 

seguida como recurso, do qual a empresa se torna cada vez mais dependente. Com um maior 

amadurecimento, as organizações passaram a enxergar a TI como um elemento catalisador de 

ações inovadoras e como um elemento estratégico na qual é considerada um diferencial 

competitivo. (ALBERTIN; ALBERTIN, 2009; DINIZ; MEDEIROS; VERAS, 2012) 

No poder judiciário, a TI ganha definitivamente seu status de elemento estratégico 

com a implantação do processo eletrônico, impulsionado pela lei N.11.419 de 19 de dezembro 

de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. O Judiciário eletrônico (e-

judiciário), termo que engloba vários aspectos, dentre eles o processo eletrônico e outros 

aspectos tecnológicos, vem modernizando as práticas dos atos processuais, trazendo consigo a 

possiblidade de maior agilidade nos trâmites processuais e uma maior transparência,  o que 

facilitará, paulatinamente, a ação dos órgãos de controle e fiscalização como, por exemplo, 

CNJ e TCU/TCE. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2006;OLIVEIRA; VILLATORE, 

2013; SARDETO; BUENO, 2013) 

 O e-judiciário gera uma inegável dependência da área finalística, responsável pelas 

atividades que são as funções primordiais do órgão, de uma série de produtos, processos e 

serviços providos pelos seus setores de tecnologia da informação. A qualidade dos serviços 

prestados pela da TI impactam portanto, cada vez mais, nas ações finalísticas, tornando 

essenciais os investimentos em melhoria contínua dos serviços prestados pelo setor. Faz-se 

necessário, um controle efetivo e formal da eficiência e eficácia das atividades da TI, sendo 

essencial integrar definitivamente a TI, como elemento finalístico, ao corpo institucional, 

dando legitimidade, transparência e qualidade a suas ações. (ADORNO JÚNIOR; SOARES, 

2013; NASCIMENTO; FREIRE; DIAS, 2013; PASSOS; FONSECA, 2012) 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), órgão objeto de 

nosso trabalho, vivenciava, no período de construção do projeto de intervenção que agora 

apresentamos, um momento de grandes mudanças, com grande crescimento no quantitativo de 

servidores e gestores, implantação de uma reforma administrativa e execução de ações 

relacionadas ao e-judiciário.  
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As mudanças trouxeram um grande aumento de demandas por serviços mais 

especializados para a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), setor de TI do MPRN 

que, no momento da realização deste trabalho, enfrentava problemas para manter a qualidade 

do atendimento aos seus usuários e, como consequência, de mantê-los satisfeitos, apesar do 

aumento dos investimentos do órgão em tecnologia da informação.  

A preocupação do MPRN com a DTI é evidenciada no corpo do Planejamento 

Estratégico Institucional referente aos anos de 2012 a 2016, onde foi incluído o projeto 

ATENDE-TI. O projeto ATENDE-TI, posicionado no mapa estratégico na perspectiva 

recursos, relacionado ao objetivo estratégico “Assegurar sistemas e equipamentos de 

tecnologia para uma atuação mais efetiva, integrada e segura”, tem como indicador o 

“Desempenho do nível de serviço de TI” e  como objetivo “Implantar uma central de serviços 

para tele atendimento, gerenciamento de serviços, acompanhamento de incidentes, 

atendimento de campo e manutenção de equipamentos do ambiente de tecnologia da 

informação nas dependências do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte”. 

(MPRN, 2012a)  

Apesar de focar especificamente na implantação de uma central de serviços, a meta do 

indicador do projeto está relacionada ao nível de satisfação dos usuários sendo definida como 

“Atingir 85% de satisfação dos usuários até 2016”, elevando gradativamente o grau de 

satisfação, tendo como meta, os índices de 55% para 2013, 65% para 2014, 75% para 2015 e 

finalmente, em 2016 atingir e consolidar um nível de satisfação de 85%. 

O nível de satisfação do cliente, usuário de determinado serviço, é definido por 

Zeithaml, Parasuraman e Berry (1988) como sendo o resultado da comparação entre a 

expectativa do cliente e a sua percepção de qualidade em relação ao serviço avaliado. Para 

Stefano e Filho (2013), a qualidade de serviço está relacionada com a capacidade de satisfazer 

as necessidades do cliente. 

Texeira e Souza (2006) apontam a falta de critérios tangíveis como um grande 

problema em relação a realização da avaliação dos serviços, em TI.  A alta complexidade dos 

objetos e ações intangíveis que dão suporte a uma grande parcela dos serviços prestados, 

dificulta ainda mais esta avaliação, pois questões como desempenho, disponibilidade, 

usabilidade e portabilidade formam, junto com dezenas de outros fatores, um mix de atributos 

que impactam na satisfação dos usuários. 

Segundo Well e Ross (2006), a adoção de mecanismos de governança de TI, ao 

melhorar o modo com que a tecnologia da informação é gerenciada, melhora 

significativamente seu desempenho e a entrega de valor ao cliente. Os autores ainda 
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conceituam a governança de tecnologia da informação como “a especificação dos direitos 

decisórios e do framework de responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na 

utilização da TI”.  

Foi constatado por Lunardi et al. (2012), em pesquisa onde foi comparada a evolução 

de desempenho de um grupo de indicadores de empresas listadas na Bolsa de Valores de São 

Paulo, um aumento significativo no desempenho das empresas que adotaram mecanismos 

formais de Governança de TI, quando comparadas com empresas onde estes mecanismos não 

foram implementados, tendo percebido também, uma maior eficiência na utilização dos ativos 

e redução de custos onde ações de governança de TI foram implantadas. Tal observação 

reforça a relação entre a melhoria da qualidade dos serviços de TI e o desempenho 

institucional.  

A implantação de boas práticas de governança de tecnologia da informação é objeto de 

preocupação em várias esferas governamentais, todas elas com vistas ao aumento do 

desempenho da TI. No poder judiciário, inúmeras recomendações dos órgãos superiores, 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, 

objetivam fortalecer as ações de governança de TI.  Na esfera federal, diante de um 

diagnóstico preocupante, o Tribunal de Contas da União – TCU, criou o Índice de 

Governança de TI (iGovTI), um indicador de governança com vistas a um maior controle e 

fomento a ações relacionadas ao tema. O indicador serve como um termômetro do nível de 

governança nos órgãos que aderem ao programa, e como um elemento de fomento, ao 

provocar uma competição entre os órgãos com a divulgação de Benchmark setorizado. 

O indicador é construído através da avaliação de formulários aplicados bianualmente 

sendo que a participação se dá por adesão.  Iniciada em 2008, a ação avaliou em 2012 um 

total de 337 instituições, tendo sido percebida uma discreta evolução nos indicadores ao longo 

das avaliações, o que sugere uma grande dificuldade dos órgãos em implantar uma 

governança de TI efetiva mesmo quando existem políticas que cobram por esta implantação. 

Estes números ainda podem ser reduzidos com os resultados da primeira auditoria dos 

formulários preenchidos, realizada em 2013. 

Apesar da crescente evolução, os baixos resultados alcançados e principalmente a 

assimetria dos resultados, com evolução negativa em alguns dos órgãos avaliados, evidenciam 

que a ação, ao focar seus esforços em medir a execução de uma extensa lista de questões 

relacionadas a implantação da governança de TI,  pouco investiu na busca de resposta para 

questões fundamentais como: Quais são as boas práticas que auxiliam na implantação das 

questões levantadas, quais destas são prioritárias e, levando em conta a peculiaridade de cada 
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empresa, quais mecanismos devem ser usados para garantir que seja entregue primeiro o mais 

importante para a instituição. (TCU, 2013) 

Albenaz e Freitas (2010), nos convidam a uma reflexão acerca da implantação de boas 

práticas de governança de tecnologia da Informação sem levar em conta a percepção dos 

usuários das mudanças implementadas. Os autores apontam esta desconexão com os clientes 

demandantes dos serviços, como uma lacuna a ser preenchida em grande parte dos processos 

de implantação de governança de TI.  

Os processos de implantação de centrais de serviço, cujo termo virou febre e é moda 

nos órgãos públicos como sinônimo de investimento em governança de tecnologia da 

informação, focam seus esforços na implantação das recomendações de um ou outro 

framework específico. Na grande maioria destes frameworks não encontramos processos 

explícitos de avaliação da qualidade dos serviços prestados, focando na aderência ou não dos 

processos institucionais às recomendações do modelo, sem a preocupação de avaliar o valor 

percebido pelo usuário da implantação dos processos. (ALBERNAZ; FREITAS, 2010) 

Diante da meta definida no planejamento estratégico institucional e dos problemas 

relacionados à satisfação dos usuários pelos serviços prestados pela DTI, frente às demandas 

institucionais crescentes, nos deparamos com o seguinte problema de pesquisa: Como 

melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo setor de TI, mantendo o atendimento 

às demandas institucionais, crescentes em volume e complexidade?  

Temos portanto, como objetivo geral de nosso trabalho: Propor um método para a 

melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados pelo setor de Tecnologia da 

Informação de Instituições Públicas.   
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Como objetivos específicos temos:  

 

 Avaliar o atendimento da DTI às demandas de seus clientes internos. 

 

 Analisar a satisfação dos usuários internos com os serviços prestados pela DTI. 

 

 Propor um mecanismo para identificar e implantar, de forma incremental, boas 

práticas de tecnologia da informação de forma a reduzir os problemas chave 

apontados pelos usuários. 

 

Estruturamos nossa proposta de intervenção em sete capítulos, incluindo nestes o 

capítulo inicial de introdução.  

No segundo capítulo, apresentamos o Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Norte, descrevendo as áreas de atuação do órgão, estrutura física, de pessoal e organizacional. 

Descrevemos, em seguida, a Diretoria de Tecnologia da Informação do MPRN, apresentando 

a estrutura do setor, os impactos decorrentes da reforma administrativa implementada no 

órgão, e os impactos causados pela implantação de serviços relacionados ao e-judiciário 

finalizando com uma descrição do projeto ATENDE-TI, ponto de partida para nossa proposta 

de intervenção. 

No terceiro capítulo, apresentamos o referencial teórico, onde abordamos a qualidade 

de serviços e a qualidade de serviços de TI, posteriormente, discorremos sobre os conceitos de 

consultoria interna e seus autores, focando, em seguida, na Governança de TI e melhores 

práticas em tecnologia da informação. Finalizamos o capítulo abordando as metodologias 

ágeis e especificamente o SCRUM, utilizado como metodologia de gerenciamento de projetos 

em nossa proposta.  

Apresentamos então no quarto capítulo os aspectos metodológicos relacionados ao 

trabalho, apresentando as fases da intervenção e o processo das etapas realizadas e planejadas. 

Descrevemos a montagem da equipe de trabalho, o planejamento das ações, e detalhamos os 

instrumentos escolhidos para coleta de dados.  

Buscando um diagnóstico eficaz da situação atual da qualidade de serviços prestada 

pela DTI e a identificação dos problemas mais críticos que impactam na percepção de 

qualidade por parte dos usuários, utilizamos dois instrumentos distintos para a coleta de dados 

em nossa pesquisa, dentro da etapa que denominamos DIAGNÓSTICO, no processo proposto 

para a intervenção.  
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Realizamos uma pesquisa de satisfação dos usuários utilizando o modelo SERVQUAL 

proposto por Parasuraman et al (1988) e, como instrumento de apoio, uma ação de consultoria 

interna, com coleta de informações válidas, exame cuidadoso dos dados coletados e avaliação 

crítica dos achados de consultoria conforme proposto por Argyris (1991).  

 Em seguida, no capítulo cinco, apresentamos uma análise dos dados coletados na 

pesquisa de satisfação realizada, confrontando os dados com os achados de consultoria e 

teorias relacionadas.  

 No capítulo seis, propomos um método para avaliação e implantação da melhoria 

contínua dos serviços de TI, tomando como base os dados coletados e os resultados da 

intervenção, coletados por meio de entrevistas com os gestores. 

Por fim, no capítulo sete, apresentamos as conclusões e oportunidades de melhoria 

para o trabalho.  
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2 INSTITUIÇÃO 
 

2.1 O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 

 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) foi criado em 1892 

pela lei N° 12, de 09 de Junho. O órgão ganha força com a promulgação da constituição do 

Estado do Rio Grande do Norte, publicada em maio de 1967, na qual aparece independente do 

Tribunal da Justiça (TJ), constituição esta que traz ainda em seu texto, a denominação 

Procurador Geral de Justiça para o chefe da instituição. (MENDONÇA; RIBEIRO, 2007) 

O MPRN tem as suas atribuições definidas no art. 129 da Constituição Federal e no 

art. 1º da Lei Complementar Estadual 141/96, segundo esta, são atribuições do órgão:  

“promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; zelar pelo efetivo 

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua 

garantia; promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos; promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 

intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos pela Constituição;” 

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1996) 

 

O MPRN atua com comarcas que dão cobertura a todos os municípios do estado do 

Rio Grande do Norte através de uma estrutura de promotorias, classificadas em primeira, 

segunda e terceira entrâncias, distribuídas segundo mapa apresentado na Figura 1. Esta 

distribuição das promotorias em todo o Estado é um dos grandes desafios da implantação do 

e-judiciário no MPRN.(MPRN, 2013)    

O processo de informatização do órgão teve grande impulso a partir do final do ano de 

2010, quando da entrada de novos servidores no setor de tecnologia da informação com vistas 

a atender aos projetos estratégicos definidos no planejamento estratégico institucional.  

 

 

Figura 1-  Mapa das promotorias 

Fonte: Intranet institucional 
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2.1.1 Estrutura de Pessoal 

 

Conforme consta no segundo relatório de gestão, entregue pelo Procurador Geral de 

Justiça no final de seu mandato relativo ao biênio 2009-2010, o MPRN aumentou em 42,72% 

(quarenta e dois virgula setenta e dois por cento) o seu quadro de pessoal nos anos 

apresentados no relatório. (MPRN, 2011a)  

Neste aumento de efetivo, consequência de um alto investimento feito pelo órgão em 

seu projeto Modernização Administrativa, destacamos o acréscimo de 108,30% no corpo de 

Analistas Ministeriais, nas mais diversas áreas de conhecimento, incluindo tecnologia da 

informação, e um aumento de 13 para 52 (300,00%) no número de gestores públicos (Tabela 

1). Conforme detalharemos adiante, este aumento de pessoal e o processo de modernização 

administrativa, são elementos que causaram grande impacto nas demandas por serviços de TI, 

sendo portanto, estes dados, fundamentais para a compreensão da necessidade da intervenção 

proposta.  

 

Tabela 1- Evolução do quadro de pessoal do MPRN nos anos de 2009 e 2010 

Cargo 2009 2010 Variação (%) 

Procuradores de Justiça 21 21 0,00% 

Promotores de Justiça 162 198 22,22% 

Analista do MP 12 25 108,30% 

Técnico do MP 230 316 37,40% 

Auxiliar do MP 36 36 0,00% 

Gestores 13 52 300,00% 

Assessor Ministerial 48 48 0,00% 

Assistentes Ministeriais (Cargo novo) – 110 –  

Estagiários  288 350 21,52% 

Total  810 1156 42,72% 

Crescimento 2009-2010 346 42,72% 

Fonte: MPRN – Relatório de Gestão (2010) 

 

Em junho de 2013, o MPRN contava com o efetivo de: 1 Procurador Geral de Justiça; 

21 Procuradores; 212 Promotores de Justiça; 63 Analistas Ministeriais; 329 Técnicos 

Ministeriais; 85 Auxiliares; 52 Gestores; 48 Assessores Ministeriais; 110 Assistentes 

Ministeriais.  
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2.1.2 Estrutura Organizacional 

 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte tem a sua estrutura atual 

definida na Lei Complementar Estadual Nº 141/96, art. 5º a 8º e na Lei Complementar 

Estadual Nº 446/2010.   

Na Área Finalística encontramos:  

 Os órgãos da administração superior (Figura 2), com estrutura formada por: 

Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ); Conselho Superior do Ministério 

Público (CSMP); Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ); Procuradoria-Geral de 

Justiça Adjunta (PGJA); Corregedoria-Geral do Ministério Público (CGMP) e 

a Corregedoria-Geral Adjunta do Ministério Público (CGAMP);   

 Órgãos da Administração (formados pelas Procuradorias (PcJ) e Promotorias 

de Justiça (PmJ)   

 Órgãos Auxiliares (Figura 3), compostos pelos Centros de Apoio Operacional 

às Promotorias de Justiça (CAOP), Centro de Estudo e Aperfeiçoamento 

Funcional (CEAF), Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado (GAECO) e Ouvidoria (OUV);  

 

Cada um destes órgãos atua de forma coordenada, no entanto, existe uma 

independência peculiar lastreada na independência funcional dos promotores e procuradores 

de justiça. A prioridade de resolução para as demandas por serviços de TI não é clara e, cada 

um, em sua especificidade, demanda por estes serviços através de vários canais como ofícios 

e e-mail, todos com preferência máxima, dificultando a definição de uma agenda centralizada 

de atendimento e prioridades.  

 

 

Figura 2 - MPRN – Órgãos da Administração Superior 

Fonte: MPRN – Manual da organização 
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Figura 3 – Órgãos Auxiliares 

Fonte: (MPRN, 2012b) 

 

Na Área Meio (administrativa), encontramos as unidades de apoio administrativo. A 

estrutura formada pela Diretoria Geral (DGER), Diretoria de Planejamento e Gestão 

Estratégica (DPGE), Diretoria de Gestão de Pessoas (DGEP), Diretoria de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade (DOFC), Diretoria Administrativa (DADM), Diretoria de 

Comunicação (DCOM) e pela própria Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), tem por 

objetivo, dar suporte às atividades da Área Finalística, sendo, cada um destes, demandantes 

por serviços da DTI (Figura 4). 

 

Figura 4 – Unidade de Apoio Administrativo 

Fonte: (MPRN, 2012b) 
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2.2 A TI NO MPRN  

 

2.2.1 A Diretoria de Tecnologia da Informação 

 

A Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte (DTI) é o setor responsável por disponibilizar e manter serviços e recursos 

computacionais para membros e servidores do MPRN, bem como, por planejar, executar e 

controlar as políticas de TI. (MPRN, 2011b) 

Dentre os serviços prestados pelo setor à instituição destacamos: planejamento e 

direção das políticas e diretrizes da tecnologia da informação; planejamento do orçamento da 

unidade de TI; direção e coordenação da implantação da governança de TI; direção e 

coordenação do processo de aquisição de soluções tecnológicas; acompanhamento e controle 

da satisfação dos usuários de TI; administração dos recursos tecnológicos do MPRN; 

identificação de demandas reprimidas; gerenciamento de certificados digitais. (MPRN, 

2011b)  

A DTI passou por uma grande reestruturação no final do ano de 2010 e início de 2011, 

como parte da reforma administrativa implementada no órgão. Nesta reestruturação, o setor 

recebeu novos servidores especializados e foram criados: o setor de atendimento ao usuário 

(SAU) – com função de dar celeridade à resolução de chamados técnicos; a gerência de 

sistemas (GSIS) – responsável pela gerência de projetos e desenvolvimento de soluções de TI; 

a gerência de infraestrutura (GINF) – responsável pela implantação e manutenção de 

servidores, soluções de armazenamento, comunicação e segurança da informação; e a 

assessoria de inovações tecnológicas (AIT)
1

 – responsável pela gestão da inovação, 

governança e gestão estratégica. 

No momento da realização das análises descritas neste trabalho, o setor contava com 

trinta servidores, sendo, destes, cinco gestores, quatorze analistas e onze técnicos (tabela 2) e 

com a estrutura hierárquica apresentada na Figura 5, que apresentamos na próxima página. 

  

                                                 
1
 A AiT – Assessoria de Inovações Tecnológicas, setor dirigido por um assessor técnico, tem como principal 

atribuição, auxiliar o diretor de tecnologia da informação na área de inovações tecnológicas. As ações descritas 

neste estudo de caso foram realizadas pela AiT, responsável pela execução do projeto Atende-TI e suas ações. O 

órgão investiu no desenvolvimento deste trabalho permitindo ao autor, na qualidade de Assessor de Inovações 

Tecnológicas, a participação, como aluno, no Mestrado Profissional em Gestão Pública da UFRN. O projeto de 

intervenção ora descrito, foi proposto pelo autor estando este no cargo de Assessor Técnico de Inovações 

Tecnológicas, gestor do setor. 
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Tabela 2 – Estrutura de pessoal da DTI 

Fonte: MPRN – Departamento de Gestão de Pessoas, 2013 

 

 

 

 

Figura 5-  Organograma da Diretoria de Tecnologia da Informação 

Fonte: MPRN Manual da organização 

 

Integrando a estrutura da DTI, o SAU é responsável pela manutenção de todo o parque 

computacional do MPRN, instalação e manutenção de computadores e periféricos nas 

promotorias distribuídas em todo o Estado, pela configuração inicial das estações de trabalho 

e pela instalação e suporte aos softwares utilizados, sendo o principal ponto de contato entre a 

DTI e seus clientes, tanto da área fim, quanto da área meio.  

É com o SAU que acontece a grande maioria dos “encontros de serviços”, momento 

em que o cliente vê o serviço prestado pela DTI acontecendo com maior tangibilidade, sendo 

portanto, dentro da DTI, setor chave para o nosso trabalho. (STEFANO; FILHO, 2013) .    

  

Setor   Gestor Analistas  Técnicos  

Diretoria  1 - - 

Assessoria de Inovações Tecnológicas (AiT)  1 - - 

Gerência de Sistemas (GSIS)  1 7 1 

Gerência de Infraestrutura redes e segurança (GIRS)  1 7 - 

Setor de Atendimento ao Usuário (SAU) 
 

  1   0 10 

Total   5 14 11 

 
 30 
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2.2.2 A Reforma Administrativa e as Demandas de TI 

 

Conforme podemos constatar na Tabela 1, apresentada no início deste tópico, o MPRN 

teve um crescimento significativo em todos os seus setores quando comparamos os dados dos 

anos de 2009 e 2010, dentre os números apresentados, chama a atenção o crescimento do 

número de gestores de treze para cinquenta e dois. 

 Antes que se postule relacionar este aumento a pura e simples criação de cargos 

comissionados, é importante salientar que estes cargos foram previstos, fundamentados e 

propostos, como parte da execução de planejamento estratégico institucional e refletem 

fielmente o aumento da complexidade da estrutura organizacional. O MPRN executou nos 

anos de 2010 e 2011 um projeto de arquitetura organizacional que reestruturou a área de 

gestão de pessoas e criou cinquenta e dois cargos de gestão, extinguindo os existentes. 

Com objetivo de fomentar a cultura da meritocracia na instituição e no poder público 

como um todo, apesar de se tratarem de cargos de livre nomeação, o então Procurador Geral 

de Justiça optou por preenche-los através de concurso público, amplamente divulgado e 

aberto ao público interno e externo contando com grande concorrência para todos os cargos. 

Implantou ainda uma metodologia de seleção de gestores que buscou identificar, dentre os 

servidores efetivos, aqueles com perfil gerencial e captar no mercado profissionais 

competentes, buscando aumentar a performance institucional. (PATIÑO; AZEVEDO, 2013)  

Como resultado de um processo seletivo eficiente, proposta de salários diferenciados e 

a grande visibilidade ao curriculum dos postulantes dos cargos, antes só acessíveis por meio 

de indicação, a ação trouxe ao órgão gestores com excelente qualificação, o que provocou 

uma verdadeira revolução nos processos institucionais, revolução esta que foi catalisada pelo 

aumento recente do efetivo de servidores para as áreas administrativas, oriundos de concurso 

público, muitos destes ávidos por demonstrar eficiência nos primeiros meses de instituição.  

Como consequência das mudanças organizacionais, houve também uma modificação 

drástica no perfil das demandas por serviços de TI. As solicitações por novos computadores e 

acesso à internet, que eram a maior parte das demandas antes da reestruturação, passaram a 

dividir a lista de demandas com solicitações por soluções informatizadas diversas, de apoio à 

implantação dos novos processos organizacionais. As demandas reprimidas juntaram-se às 

novas demandas mais complexas, na medida em que os setores iam se reestruturando. A 

resposta dada pela DTI foi o atendimento da maior quantidade de demandas possíveis, sendo 

obrigada a deixar para segundo plano a capacitação e formação da equipe recém chegada.  
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2.2.3 O Processo Judiciário Eletrônico 

 

A lei N.11.419, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, impulsionou 

as ações de implantação do chamado e-judiciário, que vai além da implantação do sistema de 

digitalização de processos, impactando radicalmente a forma de trabalho em todos os órgãos 

do poder  judiciário, ao modificar as atividades da prática dos atos processuais, 

modernizando-os e reduzindo o tempo dos procedimentos, trazendo ganhos reais em redução 

de tempo, efetividade, volume de procedimentos, economia de recursos e transparência. 

(OLIVEIRA; VILLATORE, 2013; SARDETO; BUENO, 2013).  

A migração das peças jurídicas impressas, para formulários digitais e documentos 

digitalizados e assinados digitalmente, assim como as demais ações de implantação de 

sistemas informatizados (automatizando os mais diversos processos de trabalho), trazem 

consigo como consequência imediata, o aumento significativo da dependência da Área 

Finalística (responsável pelas atividades que são as funções primordiais do órgão), dos 

produtos, processos e serviços providos pelo setor de tecnologia da informação. 

No MPRN, o processo eletrônico se materializa com a implantação do SAJe, Sistema 

de Automação Judicial contratado pelo órgão para “digitalizar” os processos judiciais. A 

efetiva implantação do sistema em todas as promotorias do Estado, torna-se prioridade no 

MPRN para os anos de 2011 e 2012. Dentre outros requisitos de infraestrutura que deviam ser 

atendidos para a execução satisfatória do sistema, era necessário finalizar a infraestrutura de 

rede de dados com uma malha própria cobrindo todo o Estado, substituir grande parte do 

parque computacional e criar um data center próprio para processamento das informações e 

armazenamento de dados.  

 

2.2.4 O Projeto ATENDE-TI 

 

O Ministério Público apresentou, no início do ano de 2012, seu segundo ciclo de 

planejamento estratégico institucional tendo como escopo o período de 2012 a 2016. O 

documento foi elaborado e consolidado tendo também como apoio pesquisa de satisfação 

realizada junto à população. Este ciclo consolida ações e projetos do planejamento estratégico 

anterior e lança novos olhares sobre projetos estratégicos com vistas a otimizar a atuação do 

órgão, conforme descrito pelo então Procurador Geral de Justiça, Dr. Manoel Onofre de 

Souza Neto, em mensagem que abre o documento. 
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“[...]Instituir um modelo de Governança Estratégica eficiente e eficaz é objetivo para 

qualquer organização pública que busca atuar com excelência no atendimento das 

demandas da sociedade. No MPRN, iniciamos este processo em 2009 e colhemos 

vários resultados positivos, sobremaneira, no fortalecimento da instituição e da sua 

independência administrativa, orçamentária e financeira[...] 

O planejamento para o período de 2012 a 2016 representa um direcionamento 

estratégico que busca, fundamentalmente, consolidar projetos e ações voltados para 

otimizar a atuação da instituição em áreas prioritárias, identificadas pelos integrantes 

do Ministério Público e apontadas pela sociedade potiguar por meio da pesquisa de 

imagem e satisfação realizada com mais de mil e quinhentos entrevistados[...]” 

(MPRN, 2012a)  

 

As mudanças em curso e o crescimento dos serviços de alta complexidade, criaram um 

volume desproporcional de demandas em relação a maturidade e quantidade de mão de obra 

disponível na DTI.  Mas não bastava realizar todas as atividades previstas e não previstas, era 

necessário manter todos os clientes internos satisfeitos e a preocupação com esta satisfação foi 

materializada no projeto ATENDE-TI, ação que deu origem ao projeto de intervenção em 

curso e ao estudo de caso que hora apresentamos. 

No corpo do planejamento estratégico institucional, encontramos posicionado no mapa 

estratégico na perspectiva recursos, relacionado ao objetivo estratégico “5.22-Assegurar 

sistemas e equipamentos de tecnologia para uma atuação mais efetiva, integrada e segura” e 

tendo como indicador “22.2 - Desempenho do nível de serviço de TI”, o projeto ATENDE-

TI.  

O projeto, sob a tutela da DTI e mais especificamente sob a responsabilidade da  

Assessoria de Inovações Tecnológicas, tem descrito como objetivo “Implantar uma central de 

serviços para teleatendimento, gerenciamento de serviços, acompanhamento de incidentes, 

atendimento de campo e manutenção de equipamentos do ambiente de tecnologia da 

informação nas dependências do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte”. 

(MPRN, 2012a) 

A meta para o principal indicador do projeto está relacionada ao nível de satisfação 

dos usuários, definida como: atingir 85% de satisfação dos usuários até 2016, elevando 

gradativamente o grau de satisfação, tendo como meta, 55% para 2013, 65% para 2014, 75% 

para 2015 e finalmente, em 2016 atingir e consolidar um nível de satisfação de 85%.  

Fica evidente na descrição do indicador, que existe no órgão a expectativa de uma 

associação direta entre este aumento do nível de satisfação dos usuários e a implantação de 

uma central de serviços. Constatamos, durante reuniões entre gestores de TI do Estado, que 

esta visão é compartilhada por muitos outros órgãos que vem terceirizando o atendimento aos 

usuários, em seus setores de TI, por meio da contratação de serviços de HELP-DESK.  
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No entanto, no MPRN, segundo orientações do plano de segurança institucional, 

procedimentos corriqueiros como backup de dados e substituição de HDs precisam ser 

realizados por servidores efetivos, o que deveria também ser regra nos demais órgãos do 

judiciário devido ao risco de interferência externa e acesso indevido a processos e atos 

sigilosos. Estas restrições de segurança, dentre outros fatores, acabam por transformar a 

“central de serviços”, em uma central telefônica de luxo, onde os chamados são atendidos por 

terceirizados alocados na empresa contratada e com conhecimento restrito do negócio e, em 

seguida, repassados para serem solucionados por servidores do órgão.  

Apesar dos esforços do setor, no sentido de planejar as ações futuras e gerenciar as 

demandas, com ações como a construção de um Planejamento Estratégico de TI, a execução 

das ações planejadas estava sempre comprometida pela urgência constante do atendimento às 

demandas reprimidas. Esta situação, gerou um ciclo de inércia gerencial, onde as tentativas de 

implantação de processos de trabalho foram constantemente interrompidas, conforme 

podemos constatar, nas palavras de profissional diretamente envolvido com a implantação de 

processos de trabalho no setor, no texto identificado com G1, durante entrevista de validação 

do modelo. 

G1 - “[...]Os maiores problemas estão relacionados a medição, aferição de 

resultados, prazo, ter uma fila pra implantar as ações[...] a gente não para, então não 

sobra muito tempo pra implementar as mudanças que queremos fazer, tem de 

resolver os problemas[...]”  

 

Em dado momento, em ação “urgente” para o início do processo de implantação do 

processo judiciário eletrônico, o setor chegou a ter centenas de computadores e monitores 

empilhados entre os servidores e foi praticamente paralisado para que a entrega e 

configuração dos equipamentos fossem concluídas.  Como consequência, as reclamações 

foram aumentando e, cada vez mais, a DTI foi assumindo o papel de “patinho feio” da 

instituição, por não atender de forma satisfatória às demandas que chegavam de todos os lados 

e de maneira pouco estruturada.  

A implantação de centrais de serviço vem sendo muito relacionada à implantação de 

Frameworks de Governança específico, na maioria das vezes o ITIL. No entanto, segundo    

Andrade e Moura (2008), ao citar pesquisa realizada pelo próprio ITSM (instituição 

responsável pelo ITIL), aponta que esta implantação é feita, em grande número de empresas, 

de forma aleatória e informal, apontando como motivo para a informalidade a dificuldade de 

adaptar o modelo às necessidades da empresa.  
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A questão da adaptabilidade é uma questão importante, diante de tantos frameworks e 

bibliotecas de boas práticas, citamos apenas as mais usadas no Quadro 2; no entanto, são 

dezenas as opções, cada uma com sua especificidade.  

São muitas as comparações entre COBIT e ITIL, os mais utilizados dos frameworks da 

lista; no entanto, a implantação de qualquer destes framework, de forma completa, pode ser 

custosa e demorada, e nada impede que partes de várias das bibliotecas sejam mais adequadas 

para diferentes processos dentro de uma mesma instituição. (ANDRADE; MOURA, 2008; 

CARVALHO; SORTICA; CLEMENTI, 2004)  

A qualidade percebida pelos usuários está relacionada ao produto entregue, e este 

produto envolve cada um dos setores da DTI, sendo o SAU o ponto de contato com os 

usuários onde ocorrem os encontros de serviço. Problemas relacionados ao processo de 

desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos, manutenção de equipamentos e 

infraestrutura, dentre outros, causam impacto direto nesta percepção. (STEFANO; FILHO, 

2013) 

Os argumentos, levantados e fundamentados pelas teorias estudadas, nos levam a 

inferir que a simples adoção de Framework A ou B não pode ser considerada como a solução 

definitiva para nosso processo de implantação de melhoria contínua da percepção de 

qualidade dos serviços prestados pela DTI. 

É preciso analisar e escolher, dentre as inúmeras bibliotecas, as boas práticas 

prioritárias e, dentre estas, quais são capazes de causar maior impacto na percepção de 

qualidade para que ganhem prioridade na implantação. Outra questão de grande importância a 

ser considerada, está relacionada à disponibilidade recursos humanos e materiais, advindas da 

necessidade de manter o pleno atendimento às demandas institucionais. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1 Qualidade de Serviço e Qualidade de Serviço de Tecnologia da Informação 

 

Um dos grandes desafios quando avaliamos serviços é a ausência de critérios 

tangíveis, sendo a qualidade de serviço uma construção abstrata limitada por três 

características que são únicas aos serviços como produto: a intangibilidade, a heterogeneidade 

e a ausência da separação entre o consumo e a produção. (TEIXEIRA; TEIXEIRA; SOUSA, 

2006) 

Para tentar tornar tangível o serviço, o fornecedor atribuir-lhe características concretas 

como questões relacionadas a espaço físico e localização, boa aparência e conhecimento 

técnico dos funcionários, equipamentos modernos e representações simbólicas da qualidade. 

Ainda em relação aos serviços, diferente de outros produtos, estes não podem ser avaliados 

antes da compra, onde temos a qualidade de Experiência, sendo a opinião dos demais 

consumidores que já utilizaram o serviço fundamental no momento da 

escolha.(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988; TEIXEIRA; TEIXEIRA; SOUSA, 

2006) 

No caso dos serviços de TI, esta dificuldade é ainda maior, dado o grau de 

complexidades das atividades realizadas distante dos “encontros de serviços”, que são os 

momentos em que o usuário interfere ativamente no processo de prestação de serviços. 

Ao acessar uma solução informatizada (como por exemplo um software de gestão de 

processos judiciários), o usuário ignora completamente as atividades relacionadas à 

customização, desenvolvimento, infraestrutura de hardware e software e tantos outros 

aspectos necessários para o funcionamento da aplicação, estando a sua percepção de 

qualidade, relacionada diretamente ao uso do aplicativo, por meio de vários atributos 

intangíveis como usabilidade, disponibilidade, portabilidade e desempenho, entre outros. 

Estes atributos estão relacionados a subsistemas distintos na cadeia de prestação do serviço, 

sendo, portanto,  o valor percebido a avaliação que este tem da utilidade de um produto, 

mediante a avaliação de custo/benefício dos aspectos que consegue perceber. (OLIVEIRA et 

al., 2013; STEFANO et al., 2007; ZEITHAML, 1988) 

Adequado ao contexto de nosso trabalho, Stefano e Filho (2013), definem qualidade 

de serviço como a capacidade de satisfazer às necessidades do cliente.  
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Zeithaml (1988), define qualidade como sendo a superioridade ou a excelência de um 

produto, estendendo este conceito para o de qualidade percebida, o qual define como sendo o 

julgamento do consumidor acerca da excelência ou superioridade do produto.  

Faremos uso, em nossa intervenção, do conceito de satisfação proposto por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), que a definem como sendo um resultado de uma 

comparação entre expectativa e percepção de performance em relação a um dado serviço.  

Concordando, Shahin (2006), define a qualidade de serviço como sendo a diferença 

entre as expectativas do cliente e a qualidade percebida no serviço prestado, relacionando 

diretamente qualidade de serviços com a satisfação do cliente.  

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), buscaram, por meio de estudos, encontrar 

respostas para questões fundamentais relacionadas a qualidade de serviços: Como a qualidade 

de serviço é realmente avaliada pelos consumidores? Esta avaliação ocorre de forma global ou 

parcial? Quais as múltiplas facetas das dimensões de um serviço? Estas dimensões são 

diferentes para cada segmento do serviço?  

A busca pela resposta a estas perguntas, por meio de entrevistas e grupos focais, deu 

origem a um modelo de análise de GAP da qualidade (Figura 6), que busca representar a 

maneira como o consumidor avalia a qualidade do serviço, e como pode a prestadora de 

serviços avaliar analiticamente a qualidade dos serviços que oferece ao mercado, por meio do 

estudo das lacunas (GAPS) na relação do prestador de serviços com o cliente.  

O modelo é formado por cinco GAPs, estando as GAPs 1,2,3 e 4 relacionadas ao 

prestador de serviço e a GAP 5, relacionada ao cliente. (ELEUTÉRIO; SOUZA, 2002; 

PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985)  

GAP 1 – Expectativa do consumidor x Percepção gerencial desta expectativa: Existe 

uma lacuna relacionada à diferença entre a expectativa que o consumidor tem em relação ao 

serviço e a percepção gerencial destas expectativas; esta lacuna afeta diretamente a percepção 

de qualidade do cliente, o que leva a primeira proposição do modelo: 

PROPOSIÇÃO 1: “A lacuna entre as expectativas do consumidor e a percepção 

gerencial destas expectativas terão impacto na avaliação da qualidade do serviço 

feita pelo cliente.” (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985) , livre 

tradução feita pelo autor. 

 

GAP 2 – Percepção gerencial x Especificação de qualidade do serviço: Segundo 

Parasuraman, uma grande variedade de fatores, como condições de mercado, recursos 

disponíveis ou até mesmo indiferença gerencial, geram uma lacuna entre o que é percebido 

pela gerência acerca da expectativa do consumidor e as especificações de qualidade para o 

serviço. Esta diferença leva a segunda proposição do modelo:  
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PROPOSIÇÃO 2: “A lacuna entre a percepção gerencial das expectativas do 

consumidor e as especificações de qualidade do serviço terão impacto na avaliação 

da qualidade do serviço do ponto de vista do cliente.” (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1985), livre tradução feita pelo autor. 

 

GAP 3 – Especificação de qualidade x Serviço entregue:  está relacionado a diferença 

entre o que foi especificado e o que realmente é entregue aos clientes, esta lacuna leva a 

terceira proposição do modelo: 

 PROPOSIÇÃO 3: “A lacuna entre as especificações de qualidade do serviço 

e o que realmente é entregue afetará a avaliação da qualidade do serviço do ponto de 

vista do cliente.” (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985), livre tradução 

feita pelo autor. 

 

GAP 4 - Serviço entregue x Comunicação externa: a promessa de entrega de um 

produto de maior qualidade do que realmente se tem condições de entregar, aumenta a 

expectativa do cliente em relação ao produto, que pode inclusive ser maior que sua 

expectativa real; no entanto, pode gerar uma baixa percepção de qualidade quando esta 

expectativa criada não é totalmente atendida, mesmo que a expectativa inicial do cliente seja. 

Esta lacuna nos leva a quarta proposição do modelo:  

 PROPOSIÇÃO 4 : “A lacuna entre o que é entregue e o que é comunicado 

externamente sobre o produto afetará a avaliação da qualidade do serviço do ponto 

de vista do cliente.” (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985), livre 

tradução feita pelo autor. 

 

GAP 5 – Expectativa do consumidor x Qualidade percebida:  esta lacuna está 

relacionada à satisfação do consumidor, visto que é definido pela diferença entre a qualidade 

percebida do serviço prestado e a expectativa do consumidor. Definida por meio de grupo 

focal, esta lacuna fundamenta a definição da satisfação do consumidor como sendo definida 

em função dos gaps de qualidade discutidos no trabalho, o que levou a duas proposições:  

  

“ PROPOSIÇÃO 5: A qualidade que um consumidor percebe de um serviço 

prestado é uma função definida pela lacuna entre a expectativa em relação ao serviço 

e a percepção de qualidade. PROPOSIÇÂO 6 :  GAP 5 =  f ( GAP 1, GAP 2, GAP 

3, GAP 4) “  (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985), livre tradução feita 

pelo autor 
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Figura 6- Modelo “GAP” de qualidade de Serviços 

Fonte: Parasuraman, Seithaml e Berry (1985) APUD Salomi,Miguel e Abackerli (2005) 

 

A pesquisa apresentada por Parasuraman et al. (1985), chegou, por intermédio de um 

grupo focal, a uma generalização em 10 (dez) categorias denominadas dimensões da 

qualidade, dentro das quais os critérios de avaliação dos clientes poderiam ser generalizados 

para diferentes tipos de serviços prestados. Estas dimensões da qualidade, serviram de base 

para o desenvolvimento mais adiante da escala SERVQUAL, criada para a avaliação da 

qualidade percebida pelos clientes, objetivo de uma das etapas de nossa intervenção onde 

buscaremos realizar um diagnóstico interno e externo da DTI.  

Após o refinamento das dez dimensões iniciais, os autores chegaram a uma escala 

considerando cinco dimensões: Confiabilidade (Reability) - capacidade de realizar o que foi 

prometido com exatidão; Presteza (Responsiveness) - disponibilidade para ajudar o cliente 

prontamente, com solicitude; Garantia (Assurance) - cortesia e conhecimento dos 

funcionários e sua habilidade em inspirar confiança; Empatia (Empaty) - carinho, atenção 

individualizada com os consumidores; Aspectos Tangíveis (Tangibles) - instalações físicas, 

equipamentos e aparência pessoal. 

A escala original, proposta pelos autores com as cinco dimensões da qualidade e 22 

(vinte e duas) proposições, pode ser visualizada no Quadro 1. (PARASURAMAN; 

ZEITHAML; BERRY, 1988; SALOMI; MIGUEL; ABACKERLI, 2005)   
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Dimensão Item Expectativa (E) Desempenho (D) 

Tangibilidade 1 Eles deveriam ter equipamentos 

modernos.  

XYZ têm equipamentos modernos. 

2 As suas instalações físicas deveriam ser 

visualmente atrativas.  

As instalações físicas de XYZ são visualmente 

atrativas. 

3 Os seus empregados deveriam estar bem 

vestidos e asseados 

Os empregados de XYZ são bem vestidos e 

asseados. 

4 As aparências das instalações das 

empresas deveriam estar conservadas de 

acordo com o serviço oferecido 

A aparência das instalações físicas de XYZ é 

conservada de acordo com o serviço oferecido 

Confiabilidade 

 

 

 

 

5 Quando estas empresas prometem fazer 

algo em certo tempo, deveriam fazê-lo.  

Quando XYZ promete fazer algo em certo tempo, 

realmente o faz.  

6 Quando os clientes têm algum problema 

com estas empresas elas, deveriam ser 

solidárias e deixá-los seguros. 

Quando você tem algum problema com a empresa 

XYZ, ela é solidária e o deixa seguro.. 

7 Estas empresas deveriam ser de 

confiança 

XYZ é de confiança 

8 Elas deveriam fornecer o serviço no 

tempo prometido. 

XYZ fornece o serviço no tempo prometido 

9 Elas deveriam manter seus registros de 

forma correta. 

XYZ mantém seus registros de forma correta. 

Presteza 10 Não seria de se esperar que eles 

informassem os clientes exatamente 

quando os serviços fossem executados. 

XYZ não informa exatamente quando os serviços 

serão executados. 

11 Não é razoável esperar por uma 

disponibilidade imediata dos 

empregados das empresas.  

Você não recebe serviços imediatos dos 

empregados da XYZ. 

 

12 Os empregados das empresas não têm 

que estar sempre disponíveis em ajudar 

os clientes. 

Os empregados da XYZ não estão sempre 

dispostos a ajudar os clientes. 

13 É normal que eles estejam muito 

ocupados em responder prontamente aos 

pedidos. 

Empregados da XYZ estão sempre ocupados em 

responder aos pedidos dos clientes. 

Segurança 

 

 

 

14 Clientes deveriam ser capazes de 

acreditar nos empregados desta empresa.  

Você pode acreditar nos empregados da XYZ.  

15 Clientes deveram ser capazes de 

sentirem-se seguros na negociação com 

os empregados da empresa 

Você se sente seguro em negociar com os 

empregados da XYZ. 

16 Seus empregados deveriam ser 

educados. 

Empregados da XYZ são educados. 

17 Seus empregados deveriam obter suporte 

adequado da empresa para cumprir suas 

tarefas corretamente 

Os empregados da XYZ não obtêm suporte 

adequado da empresa para cumprir suas tarefas 

corretamente. 

Empatia 

 

 

 

 

18 Não seria de se esperar que as empresas 

dessem atenção individual aos clientes. 

XYZ não dá atenção individual a você. 

19 Não se pode esperar que os empregados 

dêem atenção personaliza aos clientes. 

Os empregados da XYZ não dão atenção pessoal. 

20 É absurdo esperar que os empregados 

saibam quais são as necessidades dos 

clientes. 

Os empregados da XYZ não sabem das suas 

necessidades 

21 É absurdo esperar que estas empresas 

tenham os melhores interesses de seus 

clientes como objetivo 

XYZ não tem os seus melhores interesses como 

objetivo 

22 Não deveria se esperar que o horário de 

funcionamento fosse conveniente para 

todos os clientes 

XYZ não tem os horários de funcionamento 

convenientes a todos os clientes 

Quadro 1 – Escala SERVQUAL  

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988)  
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Segundo Shahin (2006), a medição da expectativa e percepção da qualidade dos 

serviços prestados aos usuários tem provado ser muito útil para a determinação de níveis de 

qualidade dos serviços avaliados, o que auxilia em uma tarefa árdua quando da implantação 

dos modelos de governança de TI, assunto que trataremos mais adiante.  

Shahin e Samea (2010) alertam para a necessidade da criação de uma estratégia para a 

implantação de serviços orientados para os consumidores. Esta deve ser elaborada visando um 

efetivo ganho a partir da avaliação, da definição de objetivos de médio e longo prazo, e da 

execução de uma análise crítica dos modelos de análise de qualidade de serviços baseados em 

Gaps (lacunas) entre a percepção e expectativas dos usuários. Ao realizar uma crítica aos 

modelos tradicionais o autor nos convida a analisar e ajustar os modelos às necessidades e 

aspectos específicos do tipo de serviço a ser avaliado.  

A intervenção que propomos demanda por uma compreensão eficaz dos elementos que 

determinam a qualidade percebida pelos usuários dos serviços prestados pelo setor de 

tecnologia da informação, para que, de posse destes elementos, possamos implantar 

mecanismos capazes de elevar este nível ao mesmo tempo em que garantam a continuidade 

dos serviços. 

   



38 

 

 

 

3.2 Consultoria Interna 

 

A consultoria interna como modelo surge na década de 1950, nos moldes da 

consultoria externa, como elemento de apoio em resposta a incerteza e instabilidade, 

ganhando força na década de 1990, com o aumento das situações de reestruturação 

organizacional e a implantação de novas práticas gerenciais, provocadas pelo aumento da 

competitividade global. A consultoria interna apresenta-se como uma alternativa à contratação 

constante de serviços externos, dando agilidade aos processos em reestruturação nas 

empresas. (MOURA; SOUZA, 2009) 

Lacey (1995) define o consultor interno, como sendo um profissional de 

desenvolvimento organizacional, que faz parte do quadro funcional da empresa, reportando 

suas ações a uma gerencia superior ou a um gerente geral.  

Em seu trabalho, a autora destaca as diferenças entre os consultores externos e 

internos, a partir do vínculo e da permanência na empresa, sendo o consultor externo 

demandado para uma atividade específica, vindo de fora da companhia e permanecendo 

apenas durante a vigência do contrato, enquanto o consultor interno não tem seu tempo de 

permanência na empresa relacionado ao objeto de consultoria e está em tempo integral 

dedicado a empresa, tendo um vínculo e um comprometimento diferenciado com os 

resultados. Partindo destes elementos, passa a enfatizar os aspectos fundamentais que devem 

ser levados em conta em cada uma das etapas do ciclo de consultoria : Entrada, 

Contratação, Diagnóstico, Intervenção e avaliação. (LACEY, 1995)  

A etapa de entrada é, para o consultor externo, uma das etapas mais difíceis onde, 

geralmente é necessário um grande esforço para construir relacionamentos com o cliente, no 

caso do consultor interno, este tempo é minimizado pelas relações previamente estabelecidas. 

Uma outra questão relevante nesta etapa está relacionada ao entendimento do problema. 

Enquanto que para o consultor externo, não fica muito claro se os problemas apresentados 

pelo cliente são sintoma e não a causa real, para o consultor interno, o conhecimento interno 

das pessoas, processos e operações da organização, minimiza esta dúvida, gerando um melhor 

entendimento do problema. Em contrapartida, enquanto o consultor externo busca oferecer 

seus trabalhos em área na qual tem expertise, um cuidado que precisa ser tomado em relação 

aos consultores internos está relacionado ao risco deste ser levado pela instituição a trabalhar 

em uma área que não é de seu interesse, o que pode comprometer a ação de consultoria. 

Em relação a etapa de contratação, para que consiga atender às expectativas do 

cliente e se protejer de perdas financeiras, para o consultor externo, a etapa de contratação é 
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baseada em cartas, propostas e contratos legais, com termos explícitos referenciando a 

possibilidade de ruptura do relacionamento.  Tanto para o consultor externo, quanto para o 

interno, esta etapa é fundamental para que os objetivos, papeis e regras estejam claras e bem 

definidas. No entanto, para o consultor interno é comum a realização de contratos verbais 

entre as partes e, quase sempre sem a preocupação com custos de implementação. É 

fundamental, no entanto, que seja estabelecido contrato pessoal com o cliente sobre, pelo 

menos, quatro áreas: confidencialidade, entrega de más notícias, papel do consultor e do 

cliente no processo de mudança.  

Na etapa de diagnóstico a coleta de dados é o momento onde encontramos maior 

diferença entre a atuação dos consultores internos e externos; neste momento, o consultor 

externo precisará entrar em contato com muitos dos membros da instituição pela primeira vez, 

devendo portanto, estabelecer rapidamente uma relação de confiança para que a coleta de 

informações válidas se dê com a menor distorção possível, dependendo o sucesso do projeto, 

em muito, da capacidade do consultor de evitar erros políticos ao captar as informações. A 

preocupação com a distorção dos dados coletados não é muito diferente para o consultor 

interno: apesar do conhecimento prévio,  muitas vezes, dos membros da instituição com os 

quais manterá contato, esta intimidade pode ser exatamente o grande problema.  Enquanto  os 

consultores externos, remunerados para sua função, tendem a ser respeitados pelo patrocínio 

dado por níveis hierárquicos superiores, os consultores internos, podem enfrentar dificuldades  

nesta etapa, dependendo da sua condição hierárquica em relação ao membro da instituição 

que responde ao questionário.  

Em relação à intervenção, a grande questão a ser levantada diz respeito à necessidade 

de escolha livre citada por Argyris (1970), que aponta para o direito dos envolvidos de 

escolher entre participar ou não do processo de intervenção, valendo tanto para os consultores 

externos quanto para os consultores internos.  A escolha livre é vista pelos consultores 

internos como um luxo concedido a poucos da organização, antes busca-se engajar as pessoas  

envolvendo-as para que se comprometam com a mudança. 

 Em relação a etapa de  avaliação, a grande diferença está na possibilidade do 

consultor interno ver a mudança acontecer no longo prazo. Diferencia os profissionais, nesta 

etapa, a perspectiva que têm em relação às expectativas concernentes  aos frutos do trabalho 

bem feito;  o consultor externo conta com a referência para outros clientes como indicador 

chave do sucesso do processo, enquanto o consultor interno enxerga que a ascensão 

profissional ou  promoção são os elementos de reconhecimento por um trabalho bem feito. 

(LACEY,1995) 
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Block (2001), destaca as questões hierárquicas como sendo os elementos de maior 

diferenciação e que requerem maiores cuidados do consultor interno, quando comparado a um 

consultor externo. Ao ter um chefe e estar sujeito a metas departamentais, o trabalho do 

consultor interno pode ser afetado de inúmeras maneiras, sendo necessário estar atento a 

algumas questões como: a possibilidade de conflitos dos objetivos da intervenção com 

objetivos específicos do setor cliente; critérios de avaliação da consultoria; conflitos com a 

chefia imediata resultante de resultados apresentados; problemas com a hierarquia 

previamente estabelecida, por ser o consultor interno já membro da instituição, no acesso a 

pessoas chave de alto-nível; desvalorização do consultor interno, frente ao externo, por parte 

do setor cliente que por vezes o enxerga como um igual tentando se diferenciar dos demais. 

(BLOCK, 2001) 

O conhecimento prévio da organização é um importante fator da escolha por uma 

consultoria interna, e soma-se a isso o fato de que existe uma tendência de que os consultores 

internos tenham uma maior preocupação com a efetiva implementação das recomendações 

reportadas. Outro fator apontado como importante para a implantação da consultoria interna 

está relacionado a capacitação dos consultores que, ao se envolverem com a atividade, 

acabam por ter uma visão global da instituição e com isto se preparam para assumir posições 

de gerência no futuro. (MOURA; FEITOSA; SOUZA, 2009) 

A consultoria interna coloca o funcionário da empresa, capacitado ou com 

competência anterior adquirida, para atuar internamente como agente de mudanças 

organizacionais. O consultor é um facilitador em um processo de aumentar a eficiência do 

sistema que está sofrendo intervenção, buscando torna-lo mais eficaz na tomada de decisão, 

colocando como condição para que o processo se dê de forma efetiva três condições a serem 

obedecidas. 

Segundo Souza e Moura (2007), a atividade de consultoria interna retira o servidor da 

zona de conforto, colocando-o em um ambiente de aprendizado rico em experiências que o 

levam a refletir, levando-o a uma ampliação de sua capacidade cognitiva. (SOUZA; MOURA, 

2007) 

Os autores ainda destacam uma série de benefícios promovidos pela consultoria 

interna, tais como: resposta rápida, por meio da possibilidade de atenção imediata por parte do 

consultor interno; maior comprometimento do consultor interno com questões que vão além 

da ação de consultoria, devido ao envolvimento com a instituição; custo reduzido e facilidade 

de acordo contratual, contra a necessidade contratação formal, quando comparado com a 

consultoria externa, dado a ausência da necessidade de processo licitatório ou ação 
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equivalente; oportunidade de capacitação dos consultores internos, formando equipes 

especializadas, funcionando também como capacitação para  a formação de profissionais 

capazes de assumir posições gerenciais. (SOUZA; MOURA, 2007) 

 

Argyris (1991), questiona a maneira com que o aprendizado é encarado como simples 

“solução de problemas” com foco na correção de erros; no entanto, para o autor, para que seja 

mais duradouro, deve ser feita uma análise reflexiva e crítica sobre o próprio comportamento 

e erro. Neste sentido, apresenta os conceitos de “aprendizado de ciclo único” (single loop 

learning) e “aprendizado de ciclo duplo” (doble loop learning) diferenciando o segundo do 

primeiro pela introdução de uma análise crítica do aprendizado buscando encontrar, por meio 

de uma análise crítica aprofundada, soluções para aprender com os erros.  

O modelo de aprendizagem proposto por Argyris (1991), utilizado em nossa 

intervenção, tem servido de base para muitas ações de consultoria seguindo as regras 

propostas pelo autor com ações de coleta de dados válidos, exame cuidadoso dos dados 

coletados e teste das conclusões derivadas das informações. (ARGYRIS, 1991) 
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3.3 Governança de TI e Melhores Práticas em Tecnologia da Informação 

 

Com a informatização do judiciário, é crescente a dependência, dos setores 

finalísticos, das atividades em tecnologia da informação. Esta dependência cresce junto como 

os investimentos em infraestrutura, softwares e equipamentos de TI. A implantação do 

processo judiciário eletrônico é fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados à sociedade, pelo MPRN, sendo ainda instrumento de transparência, facilitando a 

atuação dos órgãos de fiscalização. Faz-se necessário, portanto, no cenário que se apresenta, 

um controle efetivo e formal das atividades em Tecnologia da Informação, para que as 

resistências internas sejam vencidas. No entanto, mais que um controle, é preciso INTEGRAR 

definitivamente a TI, como elemento finalístico, ao corpo institucional, dando legitimidade e 

transparência a suas ações. (NASCIMENTO; FREIRE; DIAS, 2012)  

Neste sentido, Weel e Ross (2006) conceituam a governança de tecnologia da 

informação como “a especificação dos direitos decisórios e do framework de 

responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI”, afirmando, 

ainda, que a adoção de mecanismos de governança de TI, ao melhorar o modo com que a 

tecnologia da informação é gerenciada, melhora significativamente seu desempenho e a 

entrega de valor ao cliente. (WEEL; ROSS, 2006) 

Visando uma implantação mais efetiva da governança de tecnologia da informação, 

nas últimas décadas vários modelos de melhores práticas foram publicados. Cada um em sua 

área específica, traz consigo instruções e diretrizes para um controle mais eficiente das ações, 

investimentos e resultados na TI. (FERNANDES, 2012)  

Abordaremos neste tópico, no escopo de nosso trabalho, a governança de TI a partir do 

referencial da governança corporativa, descrevendo brevemente, dentre os modelos de 

melhores práticas, o ITIL, o Cobit e o MPS.BR, usados como referência em nossa proposta de 

intervenção. 

 

A Governança Corporativa 

 

Abordaremos neste tópico a governança corporativa, buscando um melhor 

entendimento das questões relativas à governança de TI. Apesar de ser um tema de longa data, 

a governança corporativa ganhou as destaque com os escândalos financeiros ocorridos em 

meados de 2002 em empresas como a Enron, Wordcom e Tyco, o que gerou uma forte reação 

do governo americano, que passou a exigir uma maior responsabilização dos CEOs em 
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relação a exatidão das contas de suas empresas e que estes reportassem os resultados de 

maneira mais ágil, aumentando o nível de auto-regulamentação. (WEEL; ROSS, 2006)  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), publicou 

em 1999 os “Princípios de Governança Coorporativa” trazendo diretrizes para a sua 

implantação. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IGBC), publicou 

em 1999 a primeira edição do Código das Melhores Práticas de Governança Coorporativa, 

com ênfase no conselho de administração, sendo depois revisada passando a incluir 

recomendações para os demais agentes de Governança Coorporativa, como sócios, gestores, 

auditorias e conselho fiscal.  O documento publicado pelo IBGC define governança 

corporativa como “o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e 

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de Administração, 

Diretoria e órgãos de controle”, aplicando-se o termo, segundo o órgão a qualquer instituição 

independente do porte ou natureza jurídica. O sistema de governança corporativa é 

apresentado, de acordo com o IBGC , no diagrama exibido na Figura 7.  (IBGC - 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2009; WEEL; ROSS, 

2006)  

 

 

Figura 7– Sistema de Governança Corporativa 

Fonte: (IBGC - INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2009) 

 

Carvalho (2002), define que, em linhas gerais, a governança empresarial ou 

corporativa descreve os mecanismos que, dentro de uma empresa, governam o processo 

decisório, sendo ainda um conjunto de regras que buscam, essencialmente, reduzir os 

“problemas de agência (problema agente-principal)”
2
, criando mecanismos para que os 

                                                 
2
 Problema principal-agente – trata das dificuldades encontradas quando um agente, terceiro contratado, assume 

o controle de decisões que afetam diretamente o principal, proprietário do objeto sobre o qual se fez a inferência. 

Refere-se por exemplo ao conflito de interesses entre um administrador, contratado para gerir uma empresa, e os 

sócios investidores, cujo lucro será afetado diretamente pelas decisões tomadas. 
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interesses dos acionistas e demais grupos tenham garantias de que as tomadas de decisão de 

quem exerce o controle sejam livres de atitudes oportunistas e sejam feitas sempre em favor 

dos seus interesses. (CARVALHO, 2002) 

O IBGC (2009), nos aponta quatro princípios básicos de governança corporativa os 

quais transcrevemos abaixo:  

1- Transparência:  deve existir um desejo por parte dos gestores de disponibilizar aos 

stakeholders informações de seus interesses, não se limitando a aquelas impostas 

por força de lei.  

2- Equidade: todos os stakeholders, quer sejam sócios ou qualquer outro que faça 

parte deste grupo, devem ser tratados de forma justa e sem discriminação. 

3- Prestação de contas (accountability): Devem os agentes de governança
3
, prestar 

conta de sua atuação, assumindo a responsabilidade sobre as consequências de 

seus atos. 

4- Responsabilidade Corporativa: a sustentabilidade das organizações deve ser zelada 

pelos agentes de governança com vistas a sua longevidade, incorporando aos 

negócios e operações considerações de ordem social e ambiental. 

 

Segundo Marques (2007), a OCDE aponta cinco princípios de referência que devem 

ser respeitados para a implantação da governança corporativa, aponta os princípios a fim de 

que sirvam de base para que as empresas e países elaborem seus próprios princípios conforme 

suas necessidades:  

 

1- Os direitos dos acionistas  

2- O tratamento equitativo dos acionistas 

3- O papel dos terceiros fornecedores de recursos 

4- O acesso e transparência da informação  

5- A responsabilidade da diretoria e do conselho de administração  

 

Para  Benedicto et al. (2008), existem semelhanças importantes entre as empresas 

públicas e privadas no que diz respeito a governança institucional, partindo do princípio de 

que as linhas mestras da governança corporativa (Transparência, Accountability, Equidade e a 

Responsabilidade Corporativa), junto com a implementação de uma fiscalização ativa e a 

                                                 
3
 O termo Agentes de governança faz referência aos sócios, administradores, conselhos fiscais e auditores. 
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avaliação de desempenho da gestão, são elementos fundamentais para todas as organizações, 

quer sejam estas públicas ou privadas. (BENEDICTO; RODRIGUES; ABBUD, 2008)  

Seis passos fundamentais são apontados por Marques (2007),  para que se consiga 

atingir uma governança corporativa efetiva no setor público (Figura 8): liderança– com clara 

identificação e articulação da responsabilidade e compreensão real das articulações entre os 

stakeholders e os responsáveis pela gestão dos recursos e obtenção dos resultados; 

compromisso– forte compromisso de todos os participantes para que sejam efetivamente 

implementados os elementos de governança corporativa; integridade– honestidade, 

objetividade e probidade na administração dos fundos públicos e gestão dos negócios da 

entidade; responsabilidade/prestação de contas(accountability)– A identificação e 

articulação das responsabilidades dos envolvidos com a governança corporativa e suas 

relações, são princípios requeridos para uma efetiva governança corporativa, assim como uma 

efetiva prestação de conta dos atos administrativos e de seus resultados; transparência– 

comunicar aos stakeholders de forma completa, segura e transparente todas as ações e seus 

resultados, mantendo a confiança destes no processo de tomada de decisão; integração– 

garantir que os diversos elementos da governança corporativa estejam plenamente integrados. 

(MARQUES, 2007)   

 

 

 

Figura 8– Princípios de boa governança nas entidades do setor público. 

Fonte: Marques (2007) 
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A governança de TI 

 

A governança de TI aparece como uma especialização do modelo de governança 

corporativa, descrevendo mecanismos para que a TI possa gerar valor a empresa, sendo 

reconhecida como elemento estratégico para o alcance dos objetivos institucionais. (DINIZ; 

MEDEIROS; VERAS, 2012) 

Assim como a governança corporativa, a governança de TI está também relacionada 

ao processo de tomada de decisão relacionadas às operações da organização; no entanto, seu 

escopo diz respeito a decisões em Tecnologia da Informação, como investimentos e 

priorização.  (MENDES-DA-SILVA; MAGALHÃES FILHO, 2005) 

Segundo Diniz et al. (2012), a preocupação da governança corporativa é criar 

mecanismos que permitam o monitoramento e controle das ações dos executivos, de forma 

que estas estejam sempre alinhadas aos interesses dos acionistas, adotando como fatores 

essenciais a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa.  

Well e Ross (2006) definem governança de TI como sendo “a especificação dos 

direitos decisórios e do framework de responsabilidades para estimular comportamentos 

desejáveis na utilização da TI”.  

Do ponto de vista normativo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

publicou em 2009 a norma ABNT NBR ISO/IEC 38500– Governança Corporativa de 

Tecnologia da Informação, baseada na norma internacional de mesma nomenclatura, que tem 

como objetivo fornecer um conjunto de princípios para o gerenciamento, monitoramento e 

avaliação da Tecnologia da Informação nas organizações. A norma estabelece os princípios 

para o uso eficiente, eficaz e aceitável da TI, descrevendo, para tal, a estrutura necessária para 

uma boa governança de TI e um guia para a sua implantação eficiente, ao abordar os 

princípios chave indicando como devem ser avaliados, dirigidos e monitorados. (ABNT - 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009)  

No que tange a gestão pública, a diferença entre a gestão de TI e a governança de TI, é 

apontada por Canabarro e Cepik (2010) como fundamental para a compreensão das mudanças 

que surgem com a era digital. Segundo o autor, a gestão de TI está focada na automatização e 

eficiência das operações internas e na administração das operações e decisões relacionadas a 

produtos e serviços de TI, já a governança de TI tem um foco mais amplo no que relaciona as 

ações da  TI às demandas relacionadas com os objetivos presentes e futuros da organização e 

seus clientes.(CEPIK; CANABARRO, 2010) 
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Fernandes (2012) define a transparência como sendo o principal motivador da 

implantação da governança de TI nas empresas, ressaltando a dependência crescente do 

negócio em relação a TI. Alerta ainda para o fato de que, com a internet e a digitalização dos 

processos de trabalho, a gestão da TI tornou-se mais complexa e aumentou significativamente 

os riscos inerentes a falhas nos processos de gerenciamento da segurança de dados, o que, 

dependendo do incidente, pode comprometer todo o funcionamento da organização.  

A visão da TI como uma prestadora de serviços também é enfatizada por Fernandes 

(2012), da qual se espera um atendimento aos requisitos de negócio com baixo custo e dentro 

dos prazos esperados. A Governança de TI é compreendida pelo autor como uma série de 

mecanismos integrados que partem do alinhamento estratégico, onde questões como a gestão 

da demanda, arquitetura, necessidades de aplicações, objetivos de desempenho, segurança da 

informação, definição de competências, e outros aspectos relacionados ao planejamento da TI  

são pensados para que estejam em conformidade com as necessidades do negócio, passando 

por mecanismos de decisão e priorização, que garantam uma otimização do retorno do 

investimento realizado, pela estrutura operacional chegando a gestão de desempenho e valor 

da TI.  O autor ainda propõe um modelo genérico de governança de TI apresentando como 

funções típicas de Governança de TI a gestão e a avaliação constante dos Riscos, a realização 

constante de avaliações e auditorias externas ao setor, a gestão da mudança organizacional, o 

alinhamento estratégico, a gestão da entrega de valor e do desempenho, a comunicação e o 

gerenciamento dos recursos de TI.  

Nos últimos anos surgiram vários modelos contendo mecanismos chaves relacionadas 

a um conjunto de competências essenciais para uma efetiva governança de TI; competências 

estas divididas em estruturas processuais e relacionais, com mecanismos chave. Dentre os 

modelos existentes, apresentamos no Quadro 2 os mais citados e associados à implantação da 

governança de TI, tanto no meio acadêmico quanto profissional, relacionando seus 

posicionamentos dentro do escopo do modelo de governança proposto por Fernandes (2012). 

(BARBOSA et al., 2006) 
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Modelo de melhores práticas  Escopo do modelo  

COBIT – Control Objectives for 

Information and related 

Technology. 

Modelo abrangente aplicável para a auditoria e controle de  

processos de TI, desde o planejamento da tecnologia até a 

monitoração e auditoria de todos os processos. 

VAL IT – Enterprise Value: 

Governance of IT Investiments 

Modelo que trata da governança dos investimentos de TI e 

gerenciamento dos portfólios destes investimentos. 

Risk IT – Enterprise Risk : Identifyt, 

Govern and Manage IT Risks. 
Modelo que trata do gerenciamento dos riscos da TI 

ISO 31000 Trata dos princípios e guias para o gerenciamento de riscos. 

CMMI – Capability Maturity Model 

Integration 
Desenvolvimento de produtos e projetos de sistemas e software. 

MPS.Br Modelo brasileiro para a melhoria do processo de software. 

ITIL–Information Technology 

Infraestructure 

Serviços de TI, segurança da informação, gerenciamento da 

infraestrutura, gestão de ativos e aplicativos, etc. 

ISO/IEC 20000 
Norma abordando requisitos e melhores práticas para o 

gerenciamento de serviços de TI. 

ISO/IEC 27001 - 27002 
Requisitos e código de prática para a gestão da segurança da 

informação. 

Modelos ISO – International 

Organization for Stardardisation 

Sistemas da qualidade, ciclo de vida de software, teste de software, 

etc. 

eSCM-SP – Service Provider 

Capability Maturity Model  
Outsourcing em serviços que usam TI de forma intensiva.  

PRINCE2 – Project in controlled 

environment 
Metodologia de gerenciamento de projetos 

PMBOK – Project Management 

Body of Knowledge 
Base de conhecimento em gestão de projetos  

OPM3  Modelo de maturidade para o gerenciamento de projetos  

SCRUM  Método ágil para o gerenciamento de projetos. 

BSC – Balanced Scorecard Metodologia para o planejamento e gestão da estratégia.  

Seis Sigma Metodologia para melhoria da qualidade de processos 

SAS 70 – Statemente on Auditing 

Standards for services . 
Regras de auditoria para empresas de serviços. 

TOGAF – The Open Group 

Architecture Framework. 

Modelo que trata o desenvolvimento e a evolução de arquiteturas de 

TI 

BPM CBOK – Business Process 

Management Body of Knowledge. 

Corpo de conhecimento para o gerenciamento de processos de 

negócio. 

BABOK – The Guide to the Business 

Analysus Body of Knowledge 
Guia de Conhecimento para a prática de análise de negócio. 

Quadro 2– Principais modelos de melhores práticas 

Fonte: (FERNANDES, 2012)  
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A quantidade de modelos só cresce e a cada dia surgem novos modelos relacionados 

às competências essenciais necessárias à implantação efetiva da governança de TI. Se por um 

lado a base de conhecimento formada pelos modelos é fundamental para a melhoria do 

controle e resposta efetiva das ações de TI, por outro lado, as empresas acabam perdidas em 

um mar de regras e boas práticas, cujo a implementação em muitos momentos representam 

mais custos que resultados.  

 

3.3.1 O modelo CobiT 

 

Criado pelo Information System Audit and Control Association (ISACA), por 

intermédio do  IT Governance Institute (ITGI),  o CobiT (Control Objectives for Information 

and related Tecnology) , é um modelo genérico que busca estabelecer métodos documentados 

capazes de nortear a área de TI por meio de uma estrutura de processos relacionados, tendo 

como principal objetivo, contribuir para a entrega satisfatória de produtos e serviços de TI 

com foco no controle mais que na execução. O modelo, neste sentido, busca atingir os seus 

objetivos: estabelecendo relacionamento com os requisitos de negócio; buscando, por meio de 

um modelo de processos genéricos, organizar as atividades da TI; identificando os recursos de 

TI carentes de maior investimento; definindo os principais objetivos de controle a serem 

considerados pela gestão. (CARVALHO; SORTICA; CLEMENTI, 2004; FERNANDES, 

2012; ITGI, 2007) 

Segundo o ITGI (2007) e apresentado por Fernandes (2012), o CobiT apresenta, em 

seu modelo, cinco áreas como pilares fundamentais para a implantação da governança de TI, 

conforme ilustrado na Figura 9: 

 Alinhamento estratégico: foco no alinhamento entre as operações de TI, 

representadas nos planos de negócios de TI com as operações da organização. 

 Entrega de valor:  execução da proposta de valor de TI, visando garantir que a 

TI entregue à organização os benefícios prometidos, focando na otimização 

dos custos e na comprovação do valor intrínseco da TI. 

 Gestão de recursos: gerenciamento apropriado dos recursos críticos de TI: 

aplicativos, informações, infraestrutura e pessoas. Referenciando ainda 

questões relevantes relacionadas à otimização do conhecimento e 

infraestrutura. 
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 Gestão de risco: conhecimento, por parte da alta gestão e dos funcionários mais 

experientes, do apetite de risco da empresa e dos requerimentos de 

conformidade e transparência sob os riscos significantes inserindo o 

gerenciamento de riscos nas atividades da companhia. 

 Mensuração de desempenho: acompanhar e monitorar a implementação da 

estratégia, andamento dos projetos, utilização de recursos, desempenho dos 

processos e entrega dos serviços, valendo-se de indicadores de desempenho 

capazes de traduzir a estratégia em ações visando atingir objetivos claramente 

mensuráveis. 

 

 

Figura 9– Áreas-Foco da Governança de TI segundo o CobiT 

Fonte: (ITGI, 2007)  

 

 Conforme descrito por Carvalho et al. (2004), Fernandes (2012) e ITGI (2007), 

o modelo CobiT distribui seus processos e atividades em quatro domínios, que referenciam o 

ciclo tradicional de melhoria contínua: planejar, construir, executar e monitorar. 

 

 Planejamento e Organização: onde questões estratégicas relacionadas ao uso da 

TI na organização são definidas, por meio da identificação das formas, através 

das quais, a TI pode contribuir para o atendimento dos objetivos do negócio. 

Trata de processos relacionados a definição da estratégia da TI, arquitetura da 

informação, direcionamento tecnológico, investimentos, riscos, gerência da 

qualidade e de projetos, entre outros. 
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 Aquisição e Implementação: cobre questões relacionadas ao 

desenvolvimento/aquisição de soluções de TI, com vistas a atingir os objetivos 

estratégicos definidos.  

  Entrega e Suporte: este domínio está relacionado à entrega dos serviços 

requeridos, incluindo o gerenciamento de segurança, continuidade, gestão dos 

dados e infraestrutura operacional e suporte aos usuários. 

 Monitoração e avaliação: define processos e ações relacionados à auditoria e 

acompanhamento dos serviços de TI, visando assegurar a qualidade dos 

processos assim como a sua governança e conformidade. 

 

Definido como sendo um modelo e ferramenta capaz de prover aos gerentes 

instrumentos para suprir as deficiências da TI em relação a requisitos de controle, questões 

técnicas e riscos de negócio, e como elemento de comunicação dos controles implementados 

às partes interessadas, o CobiT permite a implementação de políticas claras e boas práticas 

para o controle da TI na instituição, permitindo uma visão geral da TI e das decisões 

relacionadas a serem tomadas. A implementação do CobiT, como um modelo de governança, 

traz, dentre outros benefícios: um melhor alinhamento baseado no foco do negócio; uma visão 

clara para os executivos sobre o que a TI faz; uma clara divisão das responsabilidades baseada 

na orientação para processos; aceitação geral por terceiros e órgãos reguladores; entendimento 

compreendido entre todas as partes interessadas, baseado em uma linguagem comum; 

cumprimento dos requisitos do COSCO4 para controle do ambiente de TI. (ITGI, 2007) 

 

3.3.2 O ITIL  

 

Tendo como foco principal a operação e a gestão da infraestrutura de tecnologia na 

organização (CARVALHO; SORTICA; CLEMENTI, 2004), o ITIL descreve os processos 

necessários para o suporte à utilização e ao gerenciamento da infraestrutura de TI, tendo como 

princípio fundamental a garantia da qualidade de serviço aos clientes.  

Desenvolvido a partir de uma encomenda do governo britânico no final da década de 

1980, o ITIL– Information Tecnology Infraestructure Library- é uma biblioteca de melhores 

                                                 
4
 COSCO – The Committe of Sponsoring Organization of The Treadway Commission, entidade sem fins 

lucrativos dedicada à melhora dos relatórios financeiros através da ética, efetividade dos controles internos e 

governança corporativa.  (FERNANDES, 2012) p26. 
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práticas, testadas e comprovadas no mercado, com foco no gerenciamento dos serviços de 

tecnologia da informação. Em sua terceira versão, a biblioteca ITIL é formada por cinco 

livros, cada um destes relacionados a um estágio do ciclo de vida do serviço de TI. (Figura 

10) 

 

 

Figura 10– Núcleo da ITIL V3.0 

Fonte: adaptado de (ITGI, 2007) 

 

A publicação que trata da Estratégia do Serviço (Service Strategy), traz orientações 

de como desenvolver e implementar o gerenciamento de serviço como um ativo estratégico, 

abordando princípios relacionados ao desenho das políticas e processos de gerenciamento de 

serviços úteis em todo o ciclo de vida de serviços ITIL. Os tópicos abordados na estratégia do 

serviço incluem o desenvolvimento de mercados internos e externos, bens de serviço, 

catálogo de serviço e implementação da estratégia por meio do ciclo de vida do serviço, 

gestão financeira, gestão de portfólio de serviços, desenvolvimento organizacional e riscos 

estratégicos, entre outros. 

O livro Desenho do Serviço (Service Design), traz orientações para a concepção e 

desenvolvimento de serviços e processos, abrangendo princípios e métodos para a concepção 

e desenho dos serviços de TI, por meio de processos e políticas que maximizem a eficiência 

na concretização da estratégia, de modo a obter a prestação de serviços de qualidade com 

satisfação do cliente e redução de custos.  No livro são detalhados aspectos relacionados ao 

gerenciamento do catálogo de serviços, gerenciamento da capacidade, disponibilidade e 

continuidade, além de questões relacionadas ao gerenciamento da segurança da informação, 

fornecedores e mudanças. 
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O volume Transição do Serviço (Service Transition), fornece diretrizes para o 

desenvolvimento e melhoria das capacidades para a transição de serviços novos e 

modificados. Traz informações que visam prover um entendimento efetivo e fomentar a 

aplicação de boas práticas relacionadas ao gerenciamento da mudança, garantia da qualidade, 

gerenciamento de risco e gerenciamento eficaz de programas e projetos.  

 A Operação do Serviço (Service Operation), traz questões relacionadas ao dia a dia 

das atividade e infraestrutura utilizada para a entrega dos serviços, trazendo orientações sobre 

a garantia da entrega e o suporte eficiente detalhando os processos de gerenciamento de 

eventos, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de acesso 

e gerenciamento de execução de requisições. Os objetivos estratégicos são realizados por 

meio de operações de serviço, tornando-as portanto elementos críticos. O volume traz 

orientações de como manter a estabilidade na operação do serviço permitindo a realização de 

mudanças seguras no desenho, escala, escopo e níveis de serviço definidos. 

Por último, o livro Melhoria Contínua do Serviço (Service Improvement), fornece 

orientação para a criação e manutenção de valor para o cliente (por meio de uma melhor 

concepção, implantação e operação de serviços), combinando princípios, práticas e métodos 

de gestão da qualidade, mudança, gestão e melhoria da capacidade.  A biblioteca traz 

orientações de como realizar, de forma sistematizada, melhorias incrementais e de larga 

escala na qualidade do serviço. 

 

3.3.3 O MPS.BR 

 

O MPS.BR – Melhoria de Processo do Software Brasileiro, foi criado como uma 

alternativa mais acessível aos modelos de qualidade de software adotados pelo mercado, 

como o CMM ou CMMI, de custo elevado e com complexidade (e consequente necessidade 

de esforço para a implementação) que os tornavam inviáveis para pequenas e médias 

empresas. O MPS.BR foi então desenvolvido com foco nas micro e pequenas empresas por 

um grupo de instituições formado pela SOFTEX, Riosoft, COPPE/UFRJ, CESAR, CenPRA e 

CELEPAR, tomando como base, para a sua construção, as normas NBR ISO/IEC 12207, 

ISSO/IEC 15504 e o próprio CMMI.  Os componentes do modelo estão dispostos conforme 

apresentado na Figura 11, com definições descritas por meio de documentos em formato de 

guias:  
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 Guia Geral MPS de Software:  descrição geral do modelo MPS e detalhamento do 

Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW), com componentes e 

definições comuns necessárias para entendimento e aplicação.  

 Guia Geral MPS de Serviços: descrição geral do modelo MPS e detalhamento do 

Modelo de Referência MPS para Serviços (MR-MPS-SV), com componentes e 

definições comuns necessárias para entendimento e aplicação.  

 Guia de Aquisição: descrição de processo de aquisição de softwares e serviços 

relacionados.  

 Guia de Avaliação: descrição de processo e método de avaliação MA-MPS, 

contendo ainda os requisitos para os avaliadores, assim como requisitos, métodos e 

formulários para guiar a avaliação.  

 Guia de implementação: conjunto de documentos para orientação relativa a 

implementação nas organizações dos níveis de maturidade descritos no modelo de 

referência MR-MPS-SW. 

 

O modelo define sete níveis de maturidade, formados por uma combinação de 

processos e capacitação de processos. Os objetivos de melhoria foram distribuídos dentro dos 

sete níveis de maturidade descritos de A (melhor) a G (pior), com um conjunto de processos e 

atributos de processos que precisam ser atendidos associados a cada um destes níveis. 

Conforme apresentado no Quadro 3. 

 

 

Figura 11– componentes do modelo MPS 

Fonte: MPS.BR Guia Geral (2012) 
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Nível Maturidade Processos relacionados 

A Em otimização Inovação e implantação da organização 

Análise de causas e resolução 

B Gerenciado 

quantitativamente 

Desempenho do processo organizacional 

Gerência qualitativa do projeto 

C Definido Análise de decisão e resolução 

Gerência de riscos  

D Largamente definido Desenvolvimento de requisitos 

Solução técnica 

Integração de produto 

Instalação de produto 

Liberação de produto 

Verificação 

Validação 

E Parcialmente definido Treinamento 

Avaliação e melhoria do processo organizacional 

Definição do processo organizacional 

Adaptação do processo para gerência de projetos 

F Gerenciado Medição  

Gerência de configuração 

Aquisição 

Garantia da qualidade 

G Parcialmente gerenciado Gerência de requisitos  

Gerência de projetos  

Quadro 3– Níveis de maturidade e processos no MPS.BR 

Fonte:  adaptado de (KOSCIANSKI, 2007) p.145  

 

3.4 Metodologias Ágeis e o Scrum 

 

Em um mundo onde as inovações surgem a cada dia, a necessidade de responder de 

forma rápida às mudanças e a redução constante do tempo de desenvolvimento de novos 

produtos, vem fazendo com que as metodologias de engenharia de software tradicionais sejam 

rapidamente substituídas por metodologias regidas  por valores e princípios como os 

manifestados no  Manifesto Ágil. (BECK et al., 2014) 

O documento, publicado em página na internet em 2011, é assinado por dezessete 

respeitados especialistas em processos de desenvolvimento de software encabeçados por Kent 

Beck. Neste foram publicados os Doze Princípios do Software Ágil:  

 

1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e 

contínua de software de valor. 

2. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos 

ágeis se adequam a mudanças, para que o cliente possa tirar vantagens 

competitivas. 



56 

 

 

 

3. Entregar software funcionando com freqüencia, na escala de semanas até meses, 

com preferência aos períodos mais curtos. 

4. Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em 

conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto. 

5. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e 

suporte necessário, e confiar que farão seu trabalho. 

6. O Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e por dentro de 

um time de desenvolvimento, é através de uma conversa cara a cara. 

7. Software funcional é a medida primária de progresso. 

8. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, 

desenvolvedores e usuários, devem ser capazes de manter, indefinidamente, 

passos constantes. 

9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design, aumenta a agilidade. 

10. Simplicidade: a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser 

feito. 

11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-

organizáveis. 

12. Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo; então, se 

ajustam e otimizam seu comportamento.  (BECK et al., 2014) 

 

Um processo ágil tem como características o atendimento a três suposições chave. A 

primeira delas está relacionada à dificuldade em prever, antecipadamente, os requisitos que 

serão modificados pelos clientes; a segunda diz respeito a possibilidade de construção 

conjunta de partes do projeto, visando que formem partes testáveis, e à dificuldade de prever 

antecipadamente o quanto precisa ser desenvolvido do projeto para que possa ser testado; e, 

por último, a terceira suposição diz respeito à imprevisibilidade (do ponto de vista do 

planejamento) relacionada à análise, projeto e construção.  

 Para que consiga atender a estas três suposições, um processo ágil deve ser adaptável 

de forma incremental, sendo necessário para isto uma interação constante com o cliente.  São 

exemplos de modelos ágeis de processo: a Extreme Programming (XP); o Desenvolvimento 

Adaptativo de Softwares (DAS); o Método de Desenvolvimento Dinâmico de Sistemas 

(DSDM) e o SCRUM (framework  ágil com foco em gerenciamento de projetos). 

(PRESSMAN, 2006) 

 

3.4.1 SCRUM 

 

Segundo Schwaber e Sutherland (2011), o SCRUM é um Framework Estrutural, para 

o desenvolvimento e manutenção de produtos complexos, não trata-se de um processo ou 

técnica específica, mas de um framework dentro do qual várias técnicas e processos podem 

ser empregados. O Framework SCRUM associa as equipes de trabalho, chamadas de TIME, a 

papeis, eventos, artefatos e regras, definidos de forma simples e flexível, com cada um dos 

componentes funcionando de forma integrada e independente para atingir seus objetivos 

específicos.  
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Deemer e Benefield (2007), definem o SCRUM como sendo um Framework Interativo 

Incremental, que estrutura o desenvolvimento de produtos em ciclos que tem a duração de 

uma a quatro semanas. Estes ciclos são, no framework, denominados Sprints. 

O SCRUM traz, para o desenvolvimento de software, algumas ideais empíricas da 

teoria de processos industriais, com a introdução das ideias de adaptabilidade, flexibilidade e 

produtividade. (DEEMER; BENEFIELD, 2007) 

O SCRUM pode ser classificado como como um modelo Ágil de processo, justificado 

pela aderência dos princípios do SCRUM ao manifesto ágil. (PRESSMAN, 2006)  

São princípios do framework SCRUM: 

 Organização de pequenas equipes de trabalho visando maximizar a 

comunicação, minimizar a supervisão e maximizar o compartilhamento de 

conhecimento tácito informal; processo adaptável no que diz respeito ao 

negócio assim como às modificações técnicas. 

 Produção frequente de pequenos incrementos de softwares “que podem ser 

inspecionados, ajustados, testados, documentados e expandidos. 

 Divisão do trabalho, entre a equipe, em partições claras, de baixo acoplamento 

ou em pacotes. 

 Teste e documentação constantes, realizados na medida que o produto é 

construído. 

 Fornece a “habilidade” de declarar o produto “pronto” sempre que necessário. 

  

Em linhas gerais, o SCRUM define papéis, artefatos e cerimônias para cada uma das 

etapas de gerenciamento do projeto em curso seguindo o fluxo representado pela Figura 12.  

 

 

Figura 12– SCRUM (Ciclo de Vida) 

Fonte : Kniberg (2011)  
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No SCRUM são definidos três papeis principais: o Product Owner, a equipe de 

desenvolvimento (o time) e o ScrumMaster.  

Product Owner é o papel atribuído ao “dono do produto” e faz referência a uma 

pessoa que representa o cliente, no que diz respeito a especificação do produto, visando 

maximizar o valor entregue. É o responsável pela definição dos itens que formam o produto a 

ser entregue (Backlog do Produto) e pela priorização destes itens, sendo o ponto de contato da 

equipe (time) com o cliente ou usuário final que representa.   

A equipe de desenvolvimento no SCRUM, chamada de time, é composta geralmente 

por 5 a 10 profissionais, devendo ser pequena o suficiente para se manter ágil e grande o 

suficiente para conseguir realizar as tarefas, é a responsável pela produção dos artefatos 

definidos. Não existem títulos para os integrantes da equipe de desenvolvimento, as equipes 

são multifuncionais e auto-organizadas. Os fracassos e sucessos são divididos igualmente 

entre os membros não existindo nenhuma referência a produtividade individual, apenas à 

produtividade da equipe como um todo.  

O ScrumMaster faz o papel do gerente de projetos no SCRUM, no entanto, sua função 

não é de gerenciar a equipe nos termos tradicionais, ele SERVE a equipe sendo o servo-líder 

do processo de desenvolvimento, protegendo-a de interferências externas durante os 

SPRINTS, defendendo os interesses e a produtividade da equipe e impedindo interrupções 

que gerem perda de tempo aos desenvolvedores. É o responsável pela aderência do time ao 

Scrum sendo o contato com o Product Owner, cuidando para que a equipe foque no que é 

necessário para a execução das tarefas sem preocupações externas.(DEEMER; BENEFIELD, 

2007; KNIBERG, 2011; SCHWABER; SUTHERLAND, 2011) 

A primeira etapa em um projeto utilizando o Scrum é a definição do Product Backlog 

(BackLog do produto), que é, em linhas gerais, a especificação inicial do que se deseja 

produzir. Deve ser definida, nesta etapa, os requisitos do produto e a priorização dos 

requisitos dentro do produto como um todo. O Backlog do produto, na metodologia Scrum, 

está sempre sendo atualizado, refletindo as mudanças das necessidades do cliente no decorrer 

do processo de desenvolvimento, os itens que compõem o produto podem variar em tamanho 

e complexidade, devendo ser quebrados em pacotes menores sempre que possível.  

A etapa seguinte é a definição do produto que se deseja construir durante uma 

SPRINT, o Sprint Backlog. A Sprint é o coração do Scrum, trata-se de um time-box de quatro 

semanas ou menos, durante o qual uma versão utilizável do produto é criada.  
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Uma Sprint é formada por quatro cerimônias: reunião de planejamento da Sprint; 

reuniões diárias; revisão da Sprint e retrospectiva da Sprint; e pelo trabalho de 

desenvolvimento.  

Inicia-se a sprint com a reunião de planejamento onde é definido o Sprint Backlog que 

contém as tarefas planejadas para a o período, nesta reunião devem ser definidos o objetivo da 

Sprint, contendo o que especificamente se quer entregar ao cliente no período, e quais itens do 

Backlog do Produto são necessários para concretizar esta entrega. Durante o período de tempo 

definido, não são feitas mudanças no objetivo da Sprint e a composição da equipe permanece 

constante. 

As reuniões diárias são realizadas em um horário fixo e com curta duração. É comum 

que estas reuniões sejam realizadas logo no início do expediente e que sejam realizadas com a 

equipe em pé, por conta disto são também chamadas de Stand-Up Meeting. Durante estas 

reuniões, cada membro da equipe responde a três perguntas: O que foi feito desde a última 

reunião? O que será feito até a próxima reunião? e Quais as dificuldades encontradas? 

Após a reunião, os membros da equipe atualizam o tempo restante para a completude 

de cada uma das tarefas dispostas no QuadroScrum (Figura 13). De posse destas informações, 

o ScrumMaster atualiza o gráfico de BurnDown que apresenta a evolução diária das tarefas 

executadas em relação ao total planejado para a Sprint (Figura 14). (DEEMER; BENEFIELD, 

2007; KNIBERG, 2011; SCHWABER; SUTHERLAND, 2011) 

 

 

Figura 13– Quadro Scrum 

Fonte: Kniberg (2011)  
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Figura 14– Burndown Chart 

Fonte: Deemer e Benefield (2007)  

 

 

No final de cada Sprint ocorre a cerimônia de revisão do Sprint (Sprint review). 

Durante esta reunião, os membros da equipe apresentam o que foi desenvolvido durante o 

período de desenvolvimento ao Product Owner e ao ScrumMaster, a reunião pode ainda ter a 

presença de outros interessados no produto.  

Logo após a revisão da Sprint, é realizada a reunião de retrospectiva do Sprint, com a 

presença da equipe, Product Owner e ScrumMaster, desta vez o foco da reunião não é o 

produto entregue em si, mas aspectos relacionados ao processo de desenvolvimento e a 

requisitos e especificações. Na reunião, o foco é explicitar o que está andando bem e o que 

está andando mal no processo como um todo, buscando a melhoria do entendimento e ajustes 

para a obtenção de melhores resultados nos próximos Sprints. 

Luna (2010) apresenta um modelo que chamou de Governança Ágil, comprovando 

uma forte convergência entre os princípios Ágeis e os princípios da Governança de TI, 

abrindo as portas para a construção de modelos baseados nas Metodologias Ágeis para uma 

implantação mais eficiente de frameworks para a implantação da governança de TI conforme 

proposto em seu trabalho. No modelo proposto por Luna, o autor faz uma reestruturação do 

SCRUM adotando uma nova nomenclatura que é utilizada para o gerenciamento do projeto de 

implantação de melhoria, tendo como ponto de entrada o Diagnóstico Organizacional. (LUNA 

et al., 2010) 
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Deemer e Benefield (2007) descrevem uma série de ganhos relatados pelos times de 

desenvolvimento da empresa YaHOO após a migração de 90 projetos para o SCRUM em um 

período de 30 meses.  Na pesquisa realizada, 68% dos que responderam afirmaram ganhos 

relacionados a produtividade para melhor ou muito melhor; 52% apontaram que o SCRUM 

melhorou o moral da equipe; Em relação a accountability 63% apontou para ganhos sensíveis 

enquanto 81% afirmaram que houve um aumento sensível na colaboração e cooperação entre 

os desenvolvedores. (DEEMER; BENEFIELD, 2007) 
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4 METODOLOGIA 
 

Desenvolvemos um estudo de caso na Diretoria de Tecnologia da Informação do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte como estratégia para atingir os 

objetivos propostos tendo com atividades realizadas, as descritas no processo apresentado na 

Figura 15, e realizadas segundo o cronograma descrito na Tabela 3, apresentado na página 

seguinte. 

O estudo de caso é, segundo Yin (2005), uma importante estratégia metodológica ao 

permitir que aspectos que não podem ser facilmente percebidos sejam vislumbrados, 

favorecendo uma visão capaz de compreender os aspectos analisados em sua totalidade por 

meio de investigação empírica realizada em dado contexto real, sendo apropriado quando a 

questão de pesquisa for como? por quê? ou o quê? 

Como instrumentos de coleta de dados, realizamos consultoria interna e pesquisa 

exploratória, conforme detalharemos a seguir. Para Froemming et al. (2000), uma pesquisa de 

natureza exploratória preocupa-se com o aprofundamento de conceitos preliminares, muitas 

vezes inéditos, buscando, a partir destes, gerar ideias ou insights.  

Representamos as atividades realizadas em nosso trabalho por meio de um processo 

dividido em três etapas, conforme ilustrado na Figura 15 e expandido na Figura 16 , sendo a 

primeira etapa de planejamento da ação, seguida de uma etapa diagnóstico , onde foi 

realizada a coleta de dados e a análise dos resultados, finalizando com uma etapa de proposta 

de método, onde partindo da análise dos dados coletados e observações realizadas durante o 

processo, propomos um método para a melhoria contínua da qualidade de serviços para a 

DTI.  

 

Figura 15– Proposta de intervenção (processo) 

Fonte:  elaborado pelo autor 
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Figura 16– Proposta de intervenção (processo – expandido) 

Fonte: elaborado pelo autor  

 
Tabela 3 – Timeline do projeto de intervenção 

Período  Evento  

Maio de 2012 Proposta do projeto Atende-TI 

Junho de 2012 Montagem de equipe de intervenção 

Agosto de 2012 Realização de ação de consultoria interna. 

Setembro de 2012 Realização de pesquisa SERVQUAL (piloto) 

Outubro de 2012 Realização de pesquisa SERVQUAL  

Março de 2013 Apresentação de relatótio situacional 

Fevereiro de 2014 Avaliação de resultados obtidos  

Abril de 2014 Consolidação de método melhorado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em linhas gerais, na etapa de planejamento, a equipe de trabalho foi montada e as 

ações de intervenção foram discutidas e delineadas junto com os gestores e demais 

interessados.  

Para a coleta de dados, utilizamos dois instrumentos distintos, com intuito de 

compreender o setor avaliado tanto internamente, quanto externamente. Segundo Oliveira, 

Maçada e Goldin (2009), a adoção de duas ou mais formas de coletas de dados é uma das 

maneiras de tornar o estudo de caso mais robusto. 

Realizamos um diagnóstico da DTI em duas dimensões, conforme ilustrado na Figura 

17, com o objetivo de atingir os dois primeiros objetivos específicos propostos. Realizamos 

uma análise interna dos atendimentos às demandas institucionais por parte da DTI, por meio 

de uma ação de consultoria interna no setor de atendimento ao usuário, com ações de coleta 

de informações válidas, exame cuidadoso dos dados coletados e avaliação crítica dos achados 

de consultoria, conforme proposto por Argyris (1991); em seguida, partimos para uma análise 



64 

 

 

 

externa, sob o ponto de vista do usuário,  por meio de uma pesquisa de percepção de 

qualidade de serviços usando o modelo SERVQUAL, proposto por Parasuraman et al (1988).  

 

 

 
Figura 17- Diagnóstico DTI 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os relatórios gerados, a partir dos resultados da etapa de diagnóstico, fomentaram a 

implementação de mudanças no setor de atendimento aos usuários que, posteriormente, foram 

validadas, junto aos gestores da DTI. No momento da validação, tivemos a oportunidade de 

entrar em contato com os resultados obtidos a partir da implementação das mudanças 

realizadas na DTI, baseadas nas recomendações apresentadas.  

Por fim, na etapa de proposta de método, tomando como base os resultados 

encontrados nos instrumentos de coleta de dados, a validação dos gestores e a observação de 

resultados de ações paralelas de melhoria contínua implementadas pela DTI (notadamente a 

implantação do modelo MPS.BR na gerência de sistemas), partindo do processo inicial, 

elaboramos uma proposta de método para a implantação de um processo de melhoria contínua 

da qualidade de serviço na DTI. 

Para cada etapa do projeto detalhada nos próximos tópicos, identificamos, por meio de 

uma figura, as teorias relacionadas e descrevemos as atividades realizadas, associando em 

uma matriz RACI
5
 o papel de cada um dos atores envolvidos com cada uma das ações 

descritas. (JORGE; ESTEVES, 2008)  

  

                                                 
5
  A matriz RACI relaciona os papeis existentes com as tarefas indicando suas responsabilidades associando a 

estas quatro relações possíveis: R - Responsible – Designado para realizar a tarefa; A - Accountable – Tomador 

final de decisão; C - Consulted – Deve ser consultado antes da domada de decisão; I - Informed – Deve ser 

informado da ação ou decisão tomada; 

Análise 
Interna 

(consultoria) 

Análise 
Externa 

(PESQUISA 
SERVQUAL) 

Diagnóstico 
DTI 
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Equipe Planejar 
Consultoria 

Interna 
SERVQUAL Resultados 
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4.1 Planejamento 

 

4.1.1 Montar Equipe de Trabalho  

 

Como primeira ação da etapa de planejamento da intervenção, descrevemos o processo 

de recrutamento e seleção da equipe de trabalho. Para melhor compreensão e visualização, 

detalhamos o posicionamento da ação no processo de intervenção, atores envolvidos e suas 

atribuições e as teorias relacionadas a este tópico na Figura 18.  

 

 
 

  

Atores envolvidos  
  Alta Gestão Gestor TI Gestor SAU Gestor AIT CEAF *  

Montar equipe de trabalho  I CI CI AR R 

Teorias relacionadas  

Consultoria interna 

* CEAF – Setor responsável pela seleção e distribuição de estagiários. 

 

Figura 18- Intervenção, planejamento: montar equipe de trabalho. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Buscamos inicialmente construir um grupo de trabalho que denominamos “grupo de 

governança” com alocação parcial de servidores dos demais setores da DTI e, em paralelo, 

capacitamos toda a equipe em ITIL, com curso oferecido fora do ambiente da instituição e 

ministrado por profissional reconhecido. 

Percebemos, na medida que íamos executando as ações, que a alocação parcial, sem 

nenhuma formalização da equipe quanto a alocação e atribuições, gerava um desestímulo. 

Mais grave ainda, percebemos a existência um corporativismo implícito nos servidores 

alocados em relação a seus setores específicos, com uma tendência de maximizar o problema 

do outro e minimizar problemas relacionados a seu setor. Em alguns momentos percebemos 

também a supervalorização de problemas que impediam o andamento dos trabalhos, que 

foram se arrastando lentamente. 

O cenário evidenciou o que foi apontado por Argyris (1991), como uma grande 

dificuldade dos profissionais altamente qualificados em aceitar as falhas como uma 

oportunidade de aprendizado, o que, segundo o autor, bloqueia uma avaliação crítica e 

gerando uma reação defensiva e uma tendência a encontrar culpados.  
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Avaliando o andamento das atividades em curso, ficou claro que o projeto não teria 

sucesso sem a formalização da equipe e a execução de ações capazes de gerar um 

comprometimento com a intervenção.  

A Assessoria de Inovações Tecnológicas (AIT), responsável pela execução do projeto 

ATENDE-TI, investiu em um detalhamento das ações, definições metodológicas e descrição 

das atividades, junto ao setor de planejamento e gestão de pessoas da instituição que apoiou 

na definição de um perfil desejado para a ação. Buscamos, a partir do projeto, montar uma 

equipe mista, com profissionais da DTI, e profissionais perfil operacional de preferência, sem 

muita “intimidade” com a tecnologia da informação para que fossemos capazes de ter uma 

visão diferenciada dos problemas. 

Aproveitamos uma seleção em curso para estagiários no órgão, e solicitamos dois 

estagiários do curso de administração de empresas, ao contrário do previsto que era a alocação 

de dois profissionais de Tecnologia da Informação, dando preferência aos que estavam em 

períodos mais avançados  

Fizemos a opção por administradores, buscando obter uma visão externa à TI dos 

processos de trabalho e atividades investigadas, pois percebemos que os resultados obtidos no 

grupo de governança apontavam para uma visão técnica e padronizada. 

Durante as entrevistas, os candidatos foram alertados que, apesar de alocados na DTI, 

não era esperado deles conhecimento prévio em tecnologia da informação e que seriam 

previamente capacitados para as atividades.  

Usamos como critérios para a seleção a avaliação curricular, tomando como 

diferencial na etapa de entrevistas, o conhecimento e o interesse em trabalhar com 

mapeamento e melhoria de processos de trabalho assim como a habilidade para lidar com 

pessoas, poder de observação e síntese. 

Foram então selecionadas, para integrar a equipe de consultoria, duas estagiárias do 

curso de administração de empresas da UFRN, ambas com excelente índice acadêmico; 

nenhuma das selecionadas, conforme planejado, tinha conhecimento além do básico em 

tecnologia da informação. 

As estagiárias foram então capacitadas nas competências necessárias para a execução 

do projeto. Durante este período, o planejamento das ações e as atividades operacionais do 

processo intervenção foram detalhadas junto aos gestores.  
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4.1.2 Planejar Intervenção  

 

Nesta etapa, fizemos a escolha da metodologia de pesquisa a ser adotada, e planejamos 

a ação de consultoria interna em maior detalhe. Para melhor compreensão e visualização, 

detalhamos o posicionamento da ação no processo de intervenção, atores envolvidos e suas 

atribuições e as teorias relacionadas a este tópico na Figura 19. 

 

 
 

  

Atores envolvidos  
 * Alta Gestão Gestor TI Gestor SAU Gestor AIT Equipe de Consultoria 

Planejar consultoria interna   CI C RA  

Planejar pesquisa de satisfação   CI CI RA R 

Teorias relacionadas  

Consultoria interna; Qualidade de serviços  

 

Figura 19- Intervenção, planejamento: planejar intervenção. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.1.2.1 Planejamento de ação de consultoria interna 

 

Realizamos um planejamento visando a realização de uma ação de consultoria com 

objetivo de coletar informações validadas diretamente no setor de atendimento aos usuários 

SAU, setor responsável pelo contato direto com os clientes e onde ocorrem a maioria dos 

“encontros de serviços”. (STEFANO, 2008; ZEITHAML, 1988)   

Durante o período de capacitação da equipe montada, foram planejadas as atividades 

operacionais do projeto de intervenção visando um diagnóstico da situação atual do setor de 

atendimento aos usuários, como forma de apoio para um melhor entendimento dos problemas 

relacionados ao setor. 

 O projeto foi discutido com o gestor do setor chegando a uma proposta acordada de 

intervenção em um ciclo de consultoria com a imersão de dois profissionais, alocados dentro 

do SAU, para o acompanhamento das atividades diárias dos servidores e do próprio gestor 

durante uma semana.  

Ficou definida a realização de reuniões diárias para o fechamento de relatório parcial, 

e que, ao final do período de observação, os relatórios seriam consolidados e gerariam um 

documento de recomendações consolidadas, oriundo do achado de consultoria.  
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4.1.2.2 Planejamento de pesquisa de satisfação 

 

Planejamos a elaboração e execução de pesquisa de satisfação dos usuários como um 

projeto vinculado ao ATENDE-TI. Elaboramos e apresentamos aos envolvidos, em 19 de 

setembro do ano de 2012, plano de projeto, cujo conteúdo transcrevemos:  

 

“ Objetivo: Implantar uma metodologia formal visando disponibilizar à instituição 

o indicador estratégico [22.2 Desempenho do nível de serviço em TI]. 

 
Justificativa: Ficou definido em documento de planejamento estratégico 

institucional o indicador 22.2 Desempenho do nível de serviço em TI. A avaliação 

deste desempenho será realizada com aplicação semestral de pesquisa de satisfação 

segundo modelo proposto. 

 
Definição do universo: Serão considerados na pesquisa, membros e servidores que 

demandaram serviços a DTI nos três meses subsequentes a sua realização.  

 
Definição da amostra: Dentro do universo será selecionado de forma aleatória ( 

usando seleção randômica) um grupo de pessoas, demandantes por serviço dentro do 

período definido, para que tenhamos um nível de confiança de 90%.  

 
Metodologia adotada: Utilizaremos em nossa pesquisa o método SERVQUAL, 

que propõe a realização de um questionário com perguntas agrupadas em áreas de 

interesse visando uma visão global da qualidade de serviço. Utilizaremos a escala de 

likert com valores de 1 a 5 representando, respectivamente: Muito insatisfeito, 

Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito, Muito satisfeito. 

 
Aplicação do questionário: Os questionários serão aplicados por meio eletrônico, 

via MP Quer Saber (ferramenta de pesquisa eletrônica), por meio de entrevistas 

presenciais ou por meio de consulta telefônica, visando obter o número esperado de 

respostas. 

 
Benefícios e beneficiados:  Apresentamos, na Tabela 1, os principais benefícios 

esperados com a ação e os setores beneficiados. 

                         

Tabela 1 – Benefícios e beneficiados 

Benefícios Beneficiados  

Avaliação do setor MPRN, DTI 

Indicador Estratégico MPRN, DTI 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 
Produto do projeto: Relatório de avaliação da satisfação dos usuários; Proposta 

metodológica para pesquisa de satisfação.  

 
Lista de entregáveis principais/marcos do projeto: Apresentamos na Tabela 2, os 

marcos dos projetos, identificando as fases, entregáveis e datas previstas. 

  



69 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Lista de entregáveis e principais marcos do projeto 

Fases Entregáveis 
Data 

prevista 

Definição de metodologia  Plano de projeto e questionário  21/09/12 

Seleção de amostra Amostra de usuários para pesquisa 21/09/12 

Aplicação de questionário Questionários respondidos  15/10/12 

Elaboração de relatório Relatório de pesquisa 30/10/12 

Fonte: elaborado pelo autor 

 
Premissas e Restrições: A pesquisa proposta tem como premissa a adesão dos 

gestores, e demais servidores, o apoio da administração superior é fundamental para 

que os questionários sejam plenamente respondidos. 

 
Acompanhamento do projeto: O projeto será acompanhado pela assessoria de 

inovações tecnológicas com apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação e da 

Diretoria de planejamento e gestão estratégica. 

 
Necessidade inicial de recursos: Alocação integral da equipe da assessoria de 

inovações tecnológicas.  

 
Necessidade de suporte pela organização: Apoio para a adesão dos usuários 

selecionados para a aplicação do questionário.” (Transcrição do plano de projeto 

relativo ao projeto estratégico ATENDE-TI) 

 

 

Realização de pesquisa piloto 

 

Analisamos um conjunto de metodologias de pesquisa e escolhemos adotar o modelo 

SERVQUAL proposto por Parasuraman et al. (1988) tomando como base, para a elaboração 

de nosso questionário, o modelo proposto por Eleutério e Souza (2002). Não realizamos 

grandes mudanças na estrutura do formulário, buscando não comprometer a validação feita 

pelos autores, modificamos apenas os termos utilizados em algumas questões para que 

pudessem ficar mais adequadas a nossa realidade sem modificar o sentido da questão.  

Elaboramos, seguindo o modelo adotado, os questionários relativos a satisfação e 

expectativas, que foram submetidos, na terceira semana de setembro de 2012, a um grupo de 

gestores e servidores para validação.  De posse dos formulários da pesquisa piloto 

respondidos, consultamos os gestores da DTI, do setor de planejamento estratégico e gestão 

de pessoas.  

Validamos então o entendimento quanto às perguntas e ajustamos o questionário nos 

itens com problemas, e readequamos a escala e questões chave, obtendo o questionário 

utilizado na pesquisa, que foi avaliado e aprovado pela diretoria de TI.  
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4.2 Coleta de dados 

 

4.2.1 Consultoria Interna 

 

Buscando uma melhor compreensão dos processos e atividades relacionadas ao 

atendimento às demandas institucionais por parte da DTI, realizamos um ciclo de consultoria 

interna, no período de 20 de agosto a 6 de setembro de 2012, iniciado com a integração da 

equipe de consultoria ao SAU, seguindo com a coleta de informações válidas e encerrando 

com a elaboração de um relatório consolidado.  

Para melhor compreensão e visualização, detalhamos o posicionamento da ação no 

processo de intervenção, atores envolvidos e suas atribuições e as teorias relacionadas a este 

tópico na Figura 20. 

 

 
 

  

Atores envolvidos  
 * Alta 

Gestão 

Gestor 

TI 

Gestor 

SAU 

Gestor 

AIT 

Equipe de 

Consultoria 

Servidores SAU 

Apresentação da equipe de consultoria I I CI AR CI I 

Ciclo de coleta de informações válidas   I A R R 

Consolidação de relatório diário de consultoria    AR R  

Elaboração de relatório consolidado I I I AR R I 

Teorias relacionadas  

Consultoria interna 

Figura 20- Intervenção, diagnóstico: consultoria interna. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No momento do diagnóstico, o SAU era formado por: quatro servidores lotados na 

sede em Natal, um servidor nas sedes das promotorias da Floriano Peixoto, ainda na capital, e 

um servidor lotado na cidade de Mossoró, conforme descrito na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Servidores Setor de Atendimento aos Usuários 

Local Servidores Abrangência das ações 

Procuradoria Geral de Justiça  – Natal 4 Servidores e 1 gestor  Todo Estado do Rio Grande do Norte 

Sede das promotorias (Floriano) 1 Servidor  Sede das promotorias ( Floriano ) 

Promotoria da cidade de  Mossoró 1 Servidor Cidade de Mossoró 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Buscamos realizar um diagnóstico interno no setor, por meio de uma ação de 

aprendizagem organizacional, iniciando por uma coleta de dados válidos, seguindo para um 
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exame cuidadoso dos dados coletados pelos membros da equipe de consultoria, confrontando 

estes dados, buscando, assim, testar as informações coletadas.(ARGYRIS, 1991) 

 

4.2.1.1 Apresentação da Equipe de Consultoria 

 

Buscando dar legitimidade e maximizar os resultados do processo, realizamos uma 

cerimônia para marcar a etapa de entrada do ciclo de consultoria. (LACEY, 1995)  

Um dia antes do início dos trabalhos, nos reunimos com toda a equipe do SAU para 

uma integração entre a equipe de consultoria e a equipe do setor. Participaram da reunião, a 

equipe de consultoria, diretor de TI, e o gestor do SAU junto com toda a sua equipe. Foram 

apresentados os objetivos da intervenção e deixamos claro que seria preservada a privacidade 

do setor e o anonimato, garantindo que nenhum nome de servidor seria citado em relatório 

situacional ou qualquer artefato a ser gerado pela intervenção. A presença dos gestores na 

reunião minimizou o risco de desvalorização do consultor interno, apontado por Block (2001) 

e deu força ao trabalho realizado, possibilitando uma grande adesão e respeito aos consultores 

que, independente de hierarquia funcional, foram bem atendidos em suas demandas por 

informação, tanto pelos servidores quanto pelos gestores.  

 

4.2.1.2 Ciclo de Coleta de Informações Válidas  

 

Iniciamos as atividades de coleta de informações válidas, em uma quinta-feira 

seguindo durante a sexta-feira e segunda-feira subsequentes, tendo sido estes dias escolhidos 

por representarem momentos conhecidos como distintos nas atividades semanais da 

instituição. Durante estes dias, foi deixado claro a todos os envolvidos que não existia uma 

obrigação em participar do processo. 

A equipe alocada acompanhou o registro e o atendimento operacional das demandas 

por suporte, observando ainda questões relacionadas ao planejamento, priorização e execução 

das tarefas. Os servidores foram acompanhados inclusive nos momentos de contato com os 

clientes dentro e fora da sede do órgão; este acompanhamento não foi, em nenhum momento, 

imposto, sendo facultado ao atendente recusar o acompanhamento durante sua atividade, 

buscando maximizar a livre participação, o engajamento e o comprometimento com a 

mudança. (ARGYRIS, 1976; LACEY, 1995) 
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4.2.1.3 Consolidação de Relatório Diário de Consultoria 

 

No final de cada período de imersão no setor, onde ficaram acompanhando de perto os 

atendimentos, os interventores foram orientados a gerar um relatório descritivo, detalhando as 

atividades realizadas e os eventos significativos ocorridos. Estes relatórios foram lidos e, em 

plenária, foram discutidas as observações registradas de forma isolada, gerando um relatório 

diário consolidado.  

No final do processo, realizado em três ciclos diários, as informações validadas deram 

corpo a um relatório consolidado descrevendo, um retrato da situação da maneira que os 

encontros de serviços estavam se dando em nossa empresa.  
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4.2.2 Pesquisa de Satisfação SERVQUAL 

 

Partimos então para buscar uma compreensão da percepção de qualidade dos usuários 

acerca dos serviços prestados pela DTI por meio de pesquisa realizada usando o modelo 

SERVQUAL. Segundo Shahin (2006), a medição da expectativa e percepção da qualidade 

dos serviços prestados aos usuários tem se provado muito útil para a determinação de níveis 

de qualidade dos serviços avaliados.  

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) propõem o modelo SERVQUAL que, por meio 

de uma escala multiitem, é capaz de medir a qualidade percebida do serviço prestado, 

comparando esta percepção com a expectativa que se tem acerca do mesmo serviço. O 

modelo SERVQUAL, propõe a avaliação de cinco dimensões específicas: tangibilidade, 

confiabilidade, receptividade, segurança e empatia.  

Para melhor compreensão e visualização, detalhamos o posicionamento da ação no 

processo de intervenção, atores envolvidos e suas atribuições e as teorias relacionadas a este 

tópico na Figura 21. 

 

 
 

  

Atores envolvidos  
 * Alta 

Gestão 

Gestor 

TI 

Gestor 

SAU 

Gestor 

AIT 

Equipe de 

Consultoria 

Servidores SAU 

Seleção da amostra    R RA   

Aplicação dos questionários CI CI CI RACI R  

Relatório de análise de GAPs I I I RA R I 

Teorias relacionadas  

Qualidade de Serviços; SERVQUAL; Likert 

Figura 21- Intervenção, diagnóstico: pesquisa SERVQUAL. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.2.1 Seleção da Amostra  

 

Coletamos no sistema informatizado de gestão de demandas utilizado pela instituição 

(SGD), os chamados registrados no último trimestre, muitos destes realizados por um mesmo 

usuário para demandas distintas. Classificamos e filtramos os chamados por demandante o 

que nos gerou uma lista com 248 (duzentos e quarenta e oito) usuários distintos, demandantes 

por serviços à diretoria de tecnologia da informação. É importante salientar que, em grande 

parte das promotorias, o registro das demandas no sistema é realizado por um único usuário, 

que recebe esta atribuição. Em uma planilha, contendo os 248 usuários distintos, 

classificamos os itens aleatoriamente. Realizamos contato direto com os usuários na lista 
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aleatoriamente ordenada, dos formulários entregues, recebemos 54 pares de formulários 

respondidos.  

 

4.2.2.2 Aplicação do Questionário  

 

Explicamos em nosso contato, os objetivos de nossa pesquisa e a forma escolhida para 

sua aplicação, acertando data e hora para o preenchimento, ou o envio dos formulários em 

alguns casos.  Os questionários foram entregues pessoalmente ou, em alguns casos, enviados 

por e-mail para que fossem impressos e devolvidos preenchidos via malote no período de 25 a 

15 de Outubro de 2012.  

A cada um dos usuários contatados, foi entregue um kit com dois questionários 

distintos e complementares. O primeiro dos questionários entregue, continha perguntas 

relacionadas ao nível de satisfação do usuário em relação aos serviços prestados pela Diretoria 

de Tecnologia da informação. O segundo questionário, foi entregue com perguntas 

equivalentes as do primeiro, agrupadas segundo as mesmas perspectivas e utilizando a mesma 

escala para a resposta, sendo que, relacionando neste, as perguntas à expectativa dos usuários 

em relação aos mesmos aspectos abordados no questionário anterior. 

Usamos as perspectivas da escala SERVQUAL apontadas por eleutério e SOUZA  

(2002) em nossa pesquisa exploratória, devido a identificação encontrada com aspectos 

percebidos no processo de consultoria, utilizando o mesmo questionário aplicado pelos 

autores em sua pesquisa, adaptando os termos ao contexto da nossa instituição. 

Conforme proposto pelo modelo, as perguntas foram então agrupadas em cinco 

perspectivas: confiabilidade, presteza, segurança, empatia e tangibilidade. Utilizamos em 

nosso questionário uma escala Likert 
6
 de 1 a 5 para a resposta.  A escolha da amplitude da 

escala deu-se por necessidade de adaptação a outros instrumentos de pesquisas realizados na 

instituição para que os resultados pudessem ser utilizados como fonte de dados para pesquisas 

posteriores.  

Na perspectiva tangibilidade, buscamos avaliar questões relativas à aparência das 

instalações, pessoal e equipamento e material de comunicação; a perspectiva confiabilidade as 

questões abordaram a capacidade de realização dos serviços de forma correta passando 

segurança para o cliente; em relação a presteza, foi avaliada a disposição da equipe em ajudar 

                                                 
6
 A escala Likert  foi laborada em 1932 por Rensis Likert para medir os níveis de aceitação de produtos e 

serviços, a escala requer dos que respondem os questionários a indicação do seu grau de concordância ou 

discordância em relação à afirmativa feita, sendo os valores altos para a concordância e os valores mais baixos 

para discordância, usamos em nosso trabalho uma escala de 1 a 5 para manter um padrão em relação às demais 

pesquisas realizadas no MPRN. (BRANDALISE, 2005) 
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prontamente aos serviços solicitados; o conhecimento, cortesia e capacidade de inspirar 

confiança por parte dos servidores foi avaliado na perspectiva segurança e , por último, na 

perspectiva empatia, buscamos avaliar o nível de personalização e relação de cortesia entre os 

clientes e o setor. As informações relacionadas aos dados coletados encontram-se no ANEXO 

I deste documento.  
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5 RESULTADOS 
 

Para melhor compreensão e visualização, detalhamos o posicionamento da ação 

relacionada à análise dos dados coletados, atores envolvidos e suas atribuições, e as teorias 

relacionadas a este tópico na Figura 22. 

 

 
 

  

Atores envolvidos  
 * Alta 

Gestão 

Gestor 

TI 

Gestor 

SAU 

Gestor 

AIT 

Equipe de 

Consultoria 

Servidores SAU 

Apresentação de relatório situacional I I I RA R  

Teorias relacionadas  

Qualidade de Serviços; SERVQUAL; Likert 

 

Figura 22- Intervenção, diagnóstico: relatório situacional. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Seguimos com a análise descritiva dos resultados obtidos na etapa de coleta de dados, 

apresentando a consolidação dos resultados por perspectiva e detalhando os resultados para 

cada uma das perspectivas analisadas, com ênfase onde encontramos maior diferença entre as 

expectativas e a satisfação dos clientes. Conforme propõe Parasuraman et al. (1988), 

referenciaremos a diferença entre expectativas e satisfação usando a palavra da língua inglesa 

GAP, aqui traduzida como lacuna. Confrontamos os dados também com os elementos 

resultantes da ação de consultoria que reforçam e fundamentam as reflexões e recomendações 

de mudanças. A íntegra do relatório de consultoria, resultado da análise interna da DTI, 

encontra-se no ANEXO II deste trabalho.  

Em relação aos questionários, os dados foram tabulados em uma planilha eletrônica, 

onde calculamos a pontuação percentual alcançada para cada uma das respostas em relação a 

pontuação máxima possível na escala utilizada de 1 a 5. Fizemos os mesmos cálculos para as 

perguntas nos dois questionários, chegando a um valor percentual para cada dimensão e para 

cada item dentro de uma dimensão avaliada.  A Tabela 5 e a Figura 23, apresentam um 

resumo dos resultados obtidos com a tabulação dos dados da pesquisa SERVQUAL 

consolidados em relação às perspectivas analisadas.  

A título de esclarecimento, tomando como exemplo o valor 84,56% na coluna 

expectativas e linha confiabilidade na Tabela 5, primeiro elemento numérico, significa que, 

esta perspectiva obteve 84,56% do total máximo de pontos possíveis nos questionários 

relativos às expectativas dos clientes em relação a perspectiva confiabilidade. 

Planejamento  Diagnóstico Proposta de método 



77 

 

 

 

É importante salientar que os GAPs, por representarem a diferença entre a expectativa 

e a qualidade percebida, não representam indicadores absolutos, e sim, tópicos que merecem 

uma maior atenção para que a melhoria contínua dos serviços seja implementada.  

 

Tabela 5– Análise de GAP:  Pesquisa de satisfação dos usuários 

 
Expectativas  Satisfação GAP  

Confiabilidade  84,56% 60,24% 24,32% 

Presteza  78,60% 66,30% 12,30% 

Segurança 79,00% 70,00% 9,00% 

Empatia 77,00% 69,80% 7,20% 

Tangibilidade 75,36% 65,96% 9,40% 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 23– Análise de GAP:  Pesquisa de satisfação dos usuários 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

5.1 Análise dos dados coletados  

 

Avaliando as informações apresentadas na Tabela 5 e Figura 23, observamos um valor 

de GAP elevado na perspectiva confiabilidade (24%), seguido pelas perspectivas: presteza 

(12,30%); tangibilidade (9,4%); segurança (9,0%) e empatia (7,2%).  

A perspectiva confiabilidade está relacionada à execução do serviço bem feito e da 

primeira vez, sendo definido pela biblioteca ITIL como a capacidade de honrar os 

compromissos assumidos com o cliente.  O detalhamento dos valores obtidos em nossa 

pesquisa, referentes a perspectiva confiabilidade, podem ser visualizados na Tabela 6, e na  

Figura 24. (ALBERNAZ; FREITAS, 2010) 
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Nesta perspectiva, os dados apontam para uma desconfiança dos demandantes em 

relação ao cumprimento dos prazos e a falhas no processo de comunicação entre a DTI e seus 

clientes internos, aspectos estes evidenciados pelo GAP de 31,2% no item com a afirmativa: 

O usuário é informado de quando o serviço será realizado; e pelo GAP de 30,40% no item 

com a afirmativa: Os serviços são concluídos no prazo prometido.  

Outro item que merece atenção, no grupo de questões relacionadas à confiabilidade, é 

a desconfiança manifestada por uma parcela dos clientes entrevistados na efetiva resolução de 

suas demandas, neste sentindo encontramos um gap de 26,0% no item com afirmativa: O 

usuário tem confiança de que seu problema será resolvido. 

O cumprimento dos prazos junto com a falta de informações foram os itens com GAPs 

mais relevantes na perspectiva e na análise consolidada dos dados coletados.  Existe uma 

relação direta entre estes elementos e os problemas encontrados no processo de consultoria 

interna, no que se refere a comunicação interna e a priorização dos atendimentos evidenciado. 

Em relação a comunicação com o cliente, percebemos no processo de consultoria 

interna, a falta de procedimentos formais de comunicação dentro do próprio setor, sendo mais 

séria ainda a comunicação com os usuários. Foi constatado ainda, que toda tentativa de 

organização de um cronograma de atendimento, que viabilizaria o cumprimento de prazos, é 

frustrada por solicitações de “urgência máxima”. Nos textos que seguem a fala da equipe de 

consultoria, referenciada pela letra E, confirmam, como o que foi observado na etapa de 

consultoria, o que inferimos na análise dos dados coletados na pesquisa.  

 

E: [...]Existe um cronograma para as atividades, definido por prioridades; porém, a 

demanda é muito grande e os usuários não respeitam as prioridades, querem 

urgência; todos querem ser atendidos prioritariamente, o que acaba quebrando o 

cronograma, havendo interrupção das atividades que já estavam em andamento, 

acarretando o acúmulo de atividades e desrespeito ao cronograma. Os usuários 

entram na sala, quebrando o trabalho e a concentração[...] 

 

E: As solicitações por telefone, também são emergenciais e inúmeras. 

 

E: Há o ordenamento dos chamados e há um estagiário monitorando esses chamados 

e resolvendo o que está ao seu alcance. Há a intenção de não quebrar essa ordem, 

mas os usuários sempre querem ser atendidos pronta e imediatamente. 
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Tabela 6 – Perspectiva Confiabilidade 

Confiabilidade Expectativas Satisfação GAP 

Os serviços são prestados conforme prometido. 85,20% 65,60% 19,60% 

O usuário tem confiança de que seu problema será resolvido. 87,20% 61,20% 26,00% 

Os serviços são realizados corretamente da primeira vez. 77,60% 63,20% 14,40% 

Os serviços são concluídos no prazo prometido. 86,00% 55,60% 30,40% 

O usuário é informado de quando o serviço será realizado. 86,80% 55,60% 31,20% 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

 

 
 

Figura 24 – Perspectiva Confiabilidade 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A perspectiva Presteza, também é referenciada como Receptividade por alguns 

autores como Albenaz e Freitas (2010) e como Responsividade por Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1988), estando ainda associada a dimensão Pontualidade na biblioteca ITIL.  

A perspectiva está associada a avaliação da velocidade com que os usuários são 

atendidos em suas solicitações, atenção personalizada e cortesia. Para as análises neste tópico 

os valores apresentados podem ser visualizados na Tabela 7 e na Figura 25 apresentados na 

próxima página. 

O resultado da pesquisa evidencia o esforço da equipe da DTI em atender, da melhor 

forma possível aos clientes, evidencia ainda os resultados positivos, obtidos pela equipe de 

gestão de pessoas, em capacitação realizada para todo o pessoal alocado no SAU voltada para 

o trato com o usuário. O GAP de apenas 3,60%, no item que se refere a cortesia e educação, 

representa uma mudança de postura, visto que o setor já havia sido criticado quanto a este 
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aspecto, o que provocou nosso pedido de ajuda à equipe especializada em gestão de pessoas 

do órgão que realizou um excelente trabalho com o grupo. 

No entanto, evidenciamos este tópico por ser possível inferir que ele está relacionado a 

uma satisfação manifestada que é danosa para a real percepção da qualidade pelos clientes.  

Na perspectiva Presteza, podemos perceber que existe uma satisfação dos usuários em 

relação ao pronto atendimento aos seus chamados, o que parece contradizer o tópico anterior. 

No entanto, a informação evidencia a disponibilidade e conivência do setor com a urgência 

constante nas demandas, conforme constatamos na atividade de consultoria. A prontidão no 

primeiro contato, no entanto não vem representando uma resolução efetiva dos problemas dos 

usuários e, para nós, deixa a impressão de que muitos atendimentos são iniciados de forma 

mecânica e sem real avaliação, acumulando tarefas que, mais adiante, refletem na 

desconfiança do próprio usuário e na perspectiva deste do não cumprimento dos prazos 

acordados.  

Os dados coletados na pesquisa, reforçam, também neste aspecto os achados de 

consultoria. O esforço do SAU em atender com presteza aos chamados foi evidenciado pelos 

consultores, sempre com ressalvas em relação a constante urgência das demandas. Nos textos 

que seguem a fala da equipe de consultoria é referenciada pela letra E.  

 

E: O SAU presta seu atendimento com presteza, mas a demanda urgente torna o 

trabalho caótico. O gestor necessita de pessoal da área, que entenda e conheça os 

termos e procedimentos, para que assim ele possa delegar as funções de cada pessoa 

e não tenha que se desviar de suas funções para atender os pedidos. Com pessoal 

capacitado, mesmo sendo necessário orientações iniciais, teria como desenvolver as 

atividades com mais autonomia e presteza. O gestor assim, resolve várias ações 

emergenciais, “entulhando” seu trabalho e sua agenda semanal. O gestor está sempre 

ensinando algo a alguém. Em o pessoal não ser da área de informática é necessário 

que eles busquem por si próprios aprender, o que não ocorre. 

 

Tabela 7 – Perspectiva presteza 

Presteza Expectativas Satisfação GAP 

Os funcionários do departamento atendem prontamente aos usuários 79,20% 63,60% 15,60% 

Os funcionários do departamento têm boa vontade em ajudar ao 

usuário 
79,60% 68,00% 11,60% 

Os funcionários do departamento estão disponíveis para atender aos 

usuários  
78,00% 59,60% 18,40% 

Os funcionários do departamento são sempre corteses e educados 

com os usuários 
77,60% 74,00% 3,60% 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Figura 25 – Perspectiva presteza 

Fonte : elaborada pelo autor 

 

Para as análises relacionadas à perspectiva Segurança, os valores apresentados podem 

ser visualizados na Tabela 8 e na Figura 26, apresentados na próxima página.  

Na perspectiva segurança, as perguntas buscam indicadores relacionados a capacidade 

dos funcionários de inspirar confiança nos clientes, está relacionada, em nossa pesquisa 

diretamente à competência interpessoal da equipe na pessoa de seus servidores e estagiários. 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988)  

Percebemos no resultado da pesquisa que existe uma relação de confiança entre os 

clientes internos e os funcionários da TI, aqui vale atentar para o fato de que não existe por 

parte dos usuários a percepção de “falta de competência técnica” para o atendimento às 

demandas, no entanto as questões que se referem a esta competência e às orientações dadas 

aos usuários foram as que surgiram com maior expectativa no grupo 88,00% e 84,80%, 

apontando para a necessidade de uma atenção redobradas nestes aspectos.  

Na ação de consultoria, a demanda por capacitação técnica é sugerida pela própria 

equipe, indicando que a expectativa dos usuários é percebida pelo setor, os servidores 

alocados no SAU, que não são da área de TI, manifestam ter ciência que, uma vez 

capacitados, terão condições de auxiliar de forma mais eficiente no atendimento das 

demandas ao setor. No texto a seguir, a fala da equipe de consultoria é referenciada pela letra 

E.  

 

E: A equipe pede para haver aumento de pessoal, pessoal da área, capacitado 

especificamente. Parte da equipe não é da área de informática, o que causa 

transtornos, já que o gestor, que é responsável por determinadas funções, acaba 

tendo que desenvolver atividades técnicas, por falta de pessoal capacitado; causando 

acúmulo de atividades e desvio de funções. 
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Tabela 8 – Perspectiva Segurança  

Segurança (garantia) Expectativas Satisfação GAP 

O comportamento dos funcionários do departamento transmite 

confiança ao usuário. 
72,40% 69,60% 2,80% 

O usuário sente-se seguro nas interações com o departamento. 70,80% 61,60% 9,20% 

Os funcionários do departamento têm conhecimento necessário para 

resolver os problemas do usuário. 
88,00% 76,00% 12,00% 

As orientações e instruções dos funcionários na utilização do serviço 

são claras aos usuários. 
84,80% 72,80% 12,00% 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 
Figura 26 – Perspectiva Segurança  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A Tabela 9 e a Figura 27 trazem os valores referentes à perspectiva Empatia; esta 

perspectiva empatia está relacionada a acesso, disponibilidade e facilidade de comunicação e 

aproximação, cortesia e entendimento das reais necessidades dos clientes. 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988) 

Nesta perspectiva, os clientes internos demonstraram maior preocupação com as 

questões relacionadas à compreensão das dificuldades do usuário (82,8%) e com a 

demonstração do interesse em solucionar os problemas do usuário (82,00), sendo estas as 

questões com maior índice de expectativa e maior GAP.  

 
Tabela 9 – Perspectiva Empatia 

Empatia Expectativas Satisfação GAP 

É dispensado, pelos funcionários do departamento, atendimento 

personalizado ao usuário. 
68,00% 64,40% 3,60% 

O usuário é tratado de maneira atenciosa pelos funcionários do 

departamento. 
75,20% 72,00% 3,20% 

Funcionários do departamento demonstram interesse em solucionar os 

problemas do usuário. 
82,00% 69,60% 12,40% 

Funcionários do departamento compreendem as dificuldades 

apresentadas pelo usuário 
82,80% 73,20% 9,60% 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Figura 27– Perspectiva Empatia 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Os valores referentes à perspectiva Tangibilidade são apresentados na Figura 28 e na  

 

Tabela 10. A perspectiva tangibilidade refere-se à evidências relacionadas a aspectos 

físicos e tangíveis como aparência do pessoal, equipamentos, instalações físicas. 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988) 

Nesta perspectiva, a maior expectativa está relacionada a equipamentos e softwares 

atualizados (84,40%) e a adequação do canal de comunicação aos chamados (81,6%). 

 

Tabela 10 – Perspectiva Tangibilidade 

Tangibilidade Expectativas Satisfação GAP 

Equipamentos (hardware e software) atualizados. 84,40% 64,40% 20,00% 

Instalações físicas disponibilizadas ergonomicamente 

adequadas 
79,20% 58,00% 21,20% 

Funcionários com boa apresentação. 53,20% 76,00% -22,80% 

Materiais de comunicação associados com o serviço de fácil 

compreensão. 
78,40% 67,80% 10,60% 

Canal de comunicação adequado aos chamados técnicos. 81,60% 63,60% 18,00% 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Figura 28 – Perspectiva tangibilidade; 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Proposta Equipe Planejar 
Consultoria 

Interna 
Servqual  

Relatório 
Situacional 

Validar 
resultados 

Melhoria de 
processo 

5.2 Validação com o cliente 

 

Para melhor compreensão e visualização, detalhamos o posicionamento da ação 

relacionada a validação dos resultados no processo de intervenção, atores envolvidos e suas 

atribuições e as teorias relacionadas a este tópico na Figura 29. 
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Figura 29: Intervenção, proposta de método: validação de resultados. 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Realizamos no dia 26 de fevereiro de 2014, pouco mais de onze meses após a entrega 

do relatório situacional, uma entrevista com gestores da DTI com o intuito de validar o 

alcance dos resultados alcançados a partir das recomendações e relatórios gerados, assim 

como, identificar possibilidades de melhoria que nos permitam melhorar o processo de 

intervenção.  

O relatório situacional gerado a partir do processo de consultoria e a pesquisa de 

satisfação, serviram de base para a implantação de mudanças na DTI. Estas mudanças 

ocorreram em vários aspectos, desde a reestruturação física e distribuição de pessoal, até a 

modificação do formato de contato dos demais setores com o SAU. Segundo o gestor do 

setor, foram feitas modificações físicas, como a alocação de uma sala separada de apoio com 

vistas a melhorar o gerenciamento de material e a manutenção dos equipamentos, e outras 

modificações estruturais buscando dar melhores condições de trabalho aos servidores. Nos 

parágrafos que se seguem, a fala do gestor é referenciada, nas citações, pela letra G.  

 

G:      “Muitas das ações realizadas foram embasadas em cima do relatório” 

 
G:  “O relatório situacional e a pesquisa foram fundamentais para a 

implantação de mudanças no setor, o formato de contato das pessoas com o SAU foi 

alterado, e não houve resistência pois o resultado foi prometido com base na 

pesquisa, aí a gente teve argumento. Com o relatório situacional foram feitas 

mudanças físicas no setor, físicas e lógicas”  

 
G:     “O relatório e a pesquisa detectaram os problemas maiores, a falta de 

equipamento, um sistema de controle, capacitação da equipe; hoje tem licitação 

fechada pra todos os equipamentos, capacitamos todo mundo em ITIL.”    

 

 

Planejamento  Diagnóstico Proposta de método 
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Segundo o gestor entrevistado, um novo sistema foi implantado para o gerenciamento 

dos chamados e o setor está conscientizando os usuários da necessidade de manter uma fila de 

atendimento com o mínimo de interrupções. O gestor do setor informou ainda que o SAU está 

realizando licitação para a compra de equipamentos de apoio e peças de reposição e que foi 

feita uma nova capacitação ITIL para toda a equipe.  

Os resultados gerados pelas modificações realizadas, estimularam outros setores a 

utilizarem o projeto Atende TI como modelo para a implementação da gestão da qualidade de 

seus serviços. O projeto, hoje com nome de ATENDE-MP, baseado em consultoria interna e 

na pesquisa SERVQUAL, foi requisitado para outros setores que prestam serviços internos à 

instituição como os setores de transporte e suprimento. 

G: “O atende TI mudou pra ATENDE-MP, fomos requisitados para outros setores, 

como transporte, suprimento, outros que prestam serviços vão ser usuários dos 

processos e do projeto.” 

 

Questionamos o gestor quanto a frequência com que a pesquisa está sendo realizada 

em relação aos chamados relativos à DTI; este respondeu que estão aguardando a finalização 

de algumas mudanças impactantes, que foram feitas no setor, para então realizar uma nova 

pesquisa.  

  

G: “Estamos aguardando mudanças para fazer as pesquisas, vamos usar o OTRS ( 

sistema de registro de chamados implantado como uma das mudanças operacionais 

no setor ) para disparar automaticamente os formulários, ele já faz isto, mas vamos 

esperar, e ai fazer periodicamente[...]” 

 

 

Com a capacitação da equipe em ITIL o setor iniciou o mapeamento dos processos de 

trabalho e retomou a descrição dos POPs (procedimentos operacionais), scripts para guiar o 

suporte a determinados serviços. 

Percebemos que foram muitos os ganhos e modificações positivas resultantes do 

processo de intervenção realizado. No entanto, embora os instrumentos tenham dado ao setor 

uma boa visão de onde investir para melhorar a qualidade dos serviços prestados, existe um 

grande problema em relação a implantação destas mudanças devido ao pequeno tamanho da 

equipe e ao grande número de demandas. 

O gestor relatou que existem problemas relacionados no mapeamento e implantação 

dos processos de trabalho, e uma grande dificuldade em aferir os resultados e implantar um 

modelo de gestão eficiente devido a necessidade de atender às demandas constantes, não 
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deixando muito tempo para a correta identificação e implementação das mudanças dos 

processos de trabalho .  

G: “O maior problema está na implantação dos processos, estamos mapeando os 

processos como são, pegamos dois da equipe, desenhamos o processo e mapeamos 

pra padronizar.”  

 

G: “O maior problema é modificar a forma de trabalho.” 

 
G: “Os processos foram mapeados como são, pra documentação mesmo, pega a 

visão de uns dois e mapeia, não foi feita melhoria nem avaliação dos processos 

ainda; a questão tempo é fundamental, e tem a questão de pessoal também, nem todo 

mundo adere,; visão de poucos – documentou com um ou dois usuários“. 

  

Uma crítica do gestor ao modelo, diz respeito a falta de um mecanismo para gerenciar 

e priorizar as mudanças de processos de trabalho e implantação de boas práticas. Na opinião 

do gestor, o ATENDE-TI permite que se tenha uma visão detalhada de como o setor está e do 

que precisa ser mudado, mas peca por não oferecer um mecanismo que permita o 

gerenciamento destas mudanças. 

As ações de consultoria e pesquisa geraram recomendações e alertas para que fossem 

traçados planos para a implementação de mudanças no setor. No entanto, até o meio do ano 

de 2013, algumas das recomendações e oportunidades de melhoria não haviam sido 

efetivamente realizadas para resolver os problemas detectados e divulgados.  

A maior dificuldade apontada para a não implementação destas mudanças está 

relacionada às demandas, que são constantes, às prioridades dos projetos, que são modificadas 

conforme as necessidades emergenciais do órgão e às imposições legais. 

G: “[...]Os maiores problemas estão relacionados a medição aferição de resultados, 

prazo, ter uma fila pra implantar as ações[...] a gente não para, então não sobra 

muito tempo pra implementar as mudanças que queremos fazer, tem de resolver os 

problemas[...]”  

 

Os gestores, foram unanimes em apontar que os relatórios, resultantes do processo de 

consultoria e pesquisa de satisfação, foram essenciais para a tomada de decisão relativa a 

melhorias no setor, mas enfatizaram que não se andou mais devido a “falta de tempo” para 

implementar efetivamente as mudanças nos processos de trabalho e a dificuldade de 

“aderência” do pessoal a mudanças no modo de realizar as atividades.  

A observação dos resultados deixou claro para nós que, apesar de a identificação dos 

problemas através das ações executadas, terem sido fundamentais para resolveram 

parcialmente as questões relativas a melhoria da qualidade do serviço prestado pelo setor de 

atendimento aos usuários do MPRN, é necessário um mecanismo para a correta implantação 

das melhorias identificadas. 



88 

 

 

 

A capacitação da equipe em ITIL e o mapeamento dos processos, seguindo as 

orientações do modelo, esbarram na cultura organizacional e no envolvimento da equipe com 

a efetiva implantação dos processos de trabalho. As dificuldades de terceirização dos serviços, 

devido a questões de sigilo e acesso às informações internas, acabam por engessar qualquer 

tentativa de implantação de melhoria no índice de satisfação, partindo de uma solução como a 

de implantação de central de serviços.  

 

G: “Os processos foram mapeados como são, pra documentação mesmo, pega a 

visão de uns dois e mapeia, não foi feita melhoria nem avaliação dos processos 

ainda; a questão tempo é fundamental, e tem a questão de pessoal também, nem todo 

mundo adere. ” 

 

É preciso definir uma maneira de gerenciar o mapeamento e a melhoria dos processos 

de trabalho no setor de forma paralela e eficiente, respeitadas as limitações de pessoal e o 

ambiente em constante mudança.  

 

A implantação do MPS.Br 

 

No momento da avaliação dos resultados, conversamos com um servidor e o gerente 

da gerência de sistemas buscando avaliar os resultados obtidos pela implantação das ações de 

melhoria no setor. 

Também visando a melhoria dos processos de trabalho da DTI e a melhoria da 

qualidade dos serviços prestados aos clientes e, como consequência, melhoria na satisfação 

dos usuários, a  AIT propôs e viabilizou um projeto de contratação de consultoria externa 

visando implantar, na gerência de sistemas, o nível G do modelo  MPS.BR – Melhoria de 

processo do software Brasileiro.  Como resultado deste esforço, em dezembro de 2013, o 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte tornou-se o primeiro órgão do Estado a 

obter a certificação MPS.BR nível G.  

O SCRUM foi adotado como metodologia de gerenciamento de projetos e a 

implantação dos processos de gerenciamento de projetos e requisitos trouxeram ganhos em 

qualidade e produtividade para o setor.  

No modelo adotado pela GSIS, o projeto é baseado em janelas de tempo compostas 

por um conjunto de Sprints, sendo formado por atividades relacionadas a vários sistemas 

distintos, contendo, dentre estas, atividades de melhoria, novas implementações, correções de 

bugs, manutenção preventiva e otimização. O projeto tem duração fixa e o escopo é definido 
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conforme a seleção das atividades, no entanto, este deve ter definido um objetivo específico, 

este objetivo serve de guia em caso de indefinições no processo de priorização das atividades. 

As atividades são então priorizadas e quebradas, sempre que possível, em atividades 

menores que são selecionadas para compor os Sprints. As atividades são então dispostas no 

quadro SCRUM, conforme podemos constatar na Figura 30, onde é apresentada, por meio de 

uma foto, um instante da execução dos projetos na gerência de sistemas.  

 

 
Figura 30 – Quadro SCRUM da gerência de sistemas (desfocado para não expor projetos em curso) 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Segundo os servidores da gerência de sistemas e seu gestor, percebeu-se um ganho 

significativo na organização do setor, no planejamento das atividades e na distribuição das 

tarefas entre os servidores. Os projetos, com tempo fixo definidos em duas ou três semanas, 

são realizados com menor interferência externa. A priorização das demandas forçada pelo 

SCRUM permite um planejamento mais eficiente das atividades e cumprimento de prazos. 

Outro ganho reportado pelo gestor foi o engajamento da equipe, o SCRUM gerou um 

sentimento de TIME com um aumento visível no envolvimento dos membros para cumprir as 

metas do SPRINT e encerrar com sucesso os projetos. Podemos constatar tais ganhos nos 

relatos dos servidores durante entrevista realizada, nas citações, a fala do servidor 

entrevistado é referenciada pela letra S. 

 

S: “[...].houveram ganhos na organização e planejamento, estamos com projetos de 

duas e três semanas, existe um projeto novo onde o sistema foi projetado e a janela 

anda,  percebemos uma redução da interferência[...] 

 

O SCRUM força a priorização das demandas, é o cliente quem prioriza. Por conta 

do MPS estamos fazendo análise de riscos e problemas, recebemos elogios de 

clientes como o CEAF e percebemos que existe uma percepção do aumento da 

qualidade com a redução dos erros e percebemos nas conversas de corredor [...] 
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O contato é diretamente com o cliente, tanto área meio quanto área fim, mesmo com 

a mudança na gerência, os processos mantiveram a gerência em curso, conseguimos 

andar, ficou uma semana sem gestor mas a equipe conseguiu fazer com que os 

clientes não percebessem. 

 

 Não existiam evidências de produtividade para comparar, agora temos, mas a 

instituição não mudou o comportamento, continua tentando interferir, mas os 

processos de comunicação tentam gerenciar esta interferência. 

 

 O Scrum trouxe ainda um aumento do sentimento de equipe, de união, de 

estar todo mundo trabalhando junto, fazendo pressão pra manter o projeto 

funcionando[...] teve inclusive a entrada de um novo servidor na equipe e a 

documentação e os processos do mps fizeram que a entrada fosse tranquila, porque, 

apesar do ágil no MPS se planeja com documentação, e tem o ciclo de 

desenvolvimento, ai ficou mais fácil colocar ele dentro da equipe.  A gente trata com 

cinco sistemas, em média, por projeto, sendo um principal relacionado ao DNA.” 

 

O gerenciamento dos projetos por meio do SCRUM, segundo os gestores e servidores 

do setor, minimizou os problemas relacionados a demanda concorrente por serviços e ao 

mesmo tempo trouxe um ganho de produtividade e organização da equipe. Segundo o gestor 

da unidade, os ganhos foram percebidos pela instituição e, apesar de não medida, aumentou a 

satisfação dos clientes com os serviços prestados pela gerência de sistemas. 

 

5.3 Conclusões acerca da execução do projeto até o momento 

 

Os dois instrumentos aplicados, relatório de consultoria e análise de GAP, apontam 

um caminho conciso para criar um plano de ação para a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados pela DTI, de forma a atender aos anseios institucionais. Percebemos que muitas 

questões, que foram apontadas como oportunidades de melhoria pela ação de consultoria, 

foram confirmadas nos dados da pesquisa SERVQUAL.  

Esta coerência entre os achados de consultoria e o resultado da pesquisa aplicada, nos 

dá fortes indícios de que as perspectivas avaliadas pelo modelo SERVQUAL, podem ser 

usadas como elemento para priorização das ações de melhoria no setor.  

Mais que um simples indicador composto de satisfação, o resultado apresentado pela 

pesquisa tem um grande potencial para servir de base para a elaboração de um mecanismo de 

implantação de boas práticas com foco na maximização da entrega de resultados.  

As informações foram entregues aos gestores da instituição para avaliação e discussão 

com a equipe, e para que pudessem servir de embasamento para a implementação de 

mudanças no setor de atendimento aos usuários.  

Os ganhos apontados pelos gestores, resultantes do processo de consultoria interna 

executada e da pesquisa de satisfação usando o modelo SERVQUAL, junto aos resultados 
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animadores, resultantes da implantação do nível G do MPS.BR na gerência de sistemas, nos 

levaram a planejar uma melhoria no processo inicial para o processo de intervenção.  

Na intervenção realizada, percebemos a necessidade de incluir no processo de 

intervenção, mecanismos que auxiliem no gerenciamento da implantação das oportunidades 

de melhoria identificadas nos instrumentos de avaliação. Identificamos ainda a falta de 

procedimentos formais para a identificação e priorização da implantação das melhores 

práticas dentre os frameworks disponíveis. 

Diante das dificuldades apontadas pelos gestores em implantar as mudanças 

organizacionais pretendidas, percebemos que é inadequado ao setor uma proposta de simples 

implantação um único modelo de boas práticas específico como ITIL ou COBIT. Os próprios 

ganhos obtidos com o MPS.BR mostraram que, dentre os modelos de boas práticas, vários 

podem ser úteis em competências específicas, como verificamos no caso específico do 

gerenciamento dos projetos.  

Além de definir o que fazer, constatamos a necessidade de uma estratégia para a 

implementação de melhorias no setor, que fosse capaz de criar mecanismos para a execução 

das boas práticas, em paralelo ao atendimento às demandas institucionais, que, segundo 

apontado pelos gestores, impedem a implantação de mudanças nos processos de trabalho.  
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Interna 
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Relatório 
Situacional 

Validar 
resultados 

melhoria de 
processo 

6 PROPOSTA DE MÉTODO 
 

O método que agora propomos, elaborado a partir dos resultados obtidos no estudo de 

caso relatado, busca implementar um mecanismo de melhoria contínua da qualidade dos 

serviços prestados pelo setor de atendimento aos usuários, tendo como foco a percepção de 

qualidade por parte dos usuários. Para tal agregamos ao processo inicial, os ganhos obtidos 

com a implantação do MPS.BR e as necessidades de melhoria destacadas durante a avaliação 

dos resultados da intervenção realizada. 

Para melhor compreensão e visualização, detalhamos o posicionamento da ação no 

processo de intervenção, atores envolvidos e suas atribuições e as teorias relacionadas a este 

tópico na Figura 31. 

 

 
 

  

Atores envolvidos  
 * Alta 

Gestão 

Gestor 

TI 

Gestor 

SAU 

Gestor 

AIT 

Equipe de 

Consultoria 

Servidores DTI 

Validação das ações implementadas junto aos gestores  R R R RA R 

Teorias relacionadas  

Qualidade de Serviços; SERVQUAL; Likert 

 

Figura 31- Intervenção, proposta de método: melhoria de processo. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ao processo inicial (Figura 15), propomos a adição de duas etapas, uma no início do 

processo, relativa a contratualização e a segunda, após o diagnóstico, que nominamos de ciclo 

de aprimoramento. 

Sentimos falta de uma maior formalização do processo como um todo, visando a 

redução das influências políticas. Muitos dos achados durante a etapa de diagnóstico podem 

não ser bem recebidos pela alta gestão e é necessário que as expectativas estejam bem 

gerenciadas para a plena continuidade do processo de melhoria contínua da qualidade. 

(BLOCK, 2001)  

 A etapa de diagnóstico, com ações de avaliação interna e externa, apresentou 

resultados bastante coerentes e fomentou mudanças estruturais na DTI, setor onde realizamos 

nosso estudo de caso, no entanto, restou uma lacuna a ser preenchida no tocante ao processo 

de implementação das mudanças necessárias e no que tange ao apoio à seleção das melhores 

práticas, dentre as inúmeras opções disponíveis no mercado.   

Planejamento  Diagnóstico Proposta de método 
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Conforme apontado pelos gestores, a implementação das mudanças organizacionais é 

o maior desafio a ser vencido e as ações neste sentido são sempre atropeladas pelas demandas 

constantes. 

O método proposto é apresentado na Figura 32 e ilustrado, de forma conceitual, na 

Figura 33. Iniciando com o planejamento, nos termos descrito na primeira etapa deste 

trabalho, passando para a contratualização, onde a ação de intervenção é formalizada com 

todos os interessados. O modelo segue para a fase de diagnóstico, conforme executado na 

intervenção apresentada, com a avaliação interna e externa do setor sofrendo intervenção.  

De posse do relatório situacional, seguimos para uma etapa que denominamos ciclo de 

aprimoramento. Nesta etapa, por meio de um processo de benchmarking funcional, as 

melhores práticas, oriundas de diversos modelos, deverão ser selecionadas visando resolver os 

GAPS identificados na pesquisa SERVQUAL e na ação de consultoria interna, e 

encaminhadas como BACKLOG para um processo de gerenciamento de implantação das boas 

práticas identificadas usando o SCRUM como ferramenta de gerenciamento de projeto.  

Uma vez atingidos os objetivos traçados para o projeto com a execução das ações 

previstas no BACKLOG, na etapa de encerramento deverá ser gerado um relatório com 

avaliação dos resultados, lições aprendidas e propostas de melhoria para o modelo. 

Seguiremos agora com uma descrição mais detalhada do modelo. 

Detalharemos, a partir deste tópico, as etapas de contratualização e ciclo de 

aprimoramento, visto que, os elementos da etapa de diagnóstico já foram discutidos durante o 

estudo de caso apresentado. 

  

 

Figura 32– Dunas (processo) 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 33 - DUNAS.TI (Ilustração)  

Fonte: elaborado pelo autor  

 

6.1 Contratualização  

 

Propomos a elaboração de um documento que denominamos Contrato de 

Consultoria Interna. Segundo BLOCK (2001, p40), um contrato é o que o consultor e o 

cliente esperam, um do outro, durante a intervenção, uma concordância explícita da maneira 

com que se dará este trabalho. Deve haver um consentimento mútuo entre as partes 

envolvidas e deve estar claro nos termos acordados os valores envolvidos no processo em 

relação aos investimentos e compensações relativas a todos os interessados. (BLOCK, 2001) 

Apesar da inexistência da obrigatoriedade da formalização de um contrato ser uma 

característica dos processos de consultoria interna, a necessidade da contratualização no 

processo de consultoria é importante para o bom andamento do projeto, notadamente no que 

se refere a aspectos como a confidencialidade e a entrega de más notícias. A intervenção 

interna gera um contrato retangular entre a alta-gestão, equipe de consultoria, chefia do setor 

que sofre a intervenção  e a equipe do setor, devendo estar bem claro para todos os envolvidos 

onde se deseja chegar no processo de consultoria. (MOURA; FEITOSA; SOUZA, 2009)   
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O contrato pode se dar envolvendo várias partes geralmente ocorrendo em formato 

triangular: envolvendo consultor, chefe do consultor e cliente; ou retangular: envolvendo o 

consultor, o chefe do consultor, o cliente e o chefe do cliente; podendo chegar a um 

pentágono conforme ilustrado na Figura 34. (BLOCK, 2001) 

Em nosso caso, o processo de contratação deve envolver: o consultor, a chefia da 

equipe de consultoria, o cliente, a chefia superior imediata do setor cliente, e seu superior 

imediato, com vistas a validar as ações perante a alta gestão. 

 

 

Figura 34 – Formato de contrato de consultoria 

Fonte: adaptado de Block (2001)  

 

Apresentamos na Tabela 11, os elementos esperados no corpo do contrato de 

consultoria interna, seguido da descrição sucinta de cada item. Os elementos aqui dispostos 

devem ser discutidos e acordados entre as partes, para que exista um pacto entre as partes 

interessadas em torno do processo de intervenção em curso.  

 

Tabela 11 – Elementos do contrato de consultoria interna 
Elemento Descrição Necessidade 

Limites da análise 
Deve ser indicado neste tópico qual o foco da intervenção, qual a 

abrangência da proposta e, em linhas gerais, o que será avaliado. 
Obrigatório 

Objetivos da intervenção 

Explicitar os objetivos, quer sejam estes de negócio, de aprendizagem 

ou de desenvolvimento organizacional, devemos neste tópico, deixar 

claro quais os resultados que podem ser esperados pelo cliente do 

processo de intervenção proposto. 

Obrigatório 

Tipo de informações buscadas 

Deve haver plena ciência dos interessados no processo de intervenção 

do tipo de informação que será buscada e do acesso da equipe de 

consultoria à estas informações. A necessidade de acesso a dados 

técnicos, dados numéricos, fluxos de trabalho, atitudes pessoais, papeis 

Obrigatório 

Alta gestão 

Chefe do consultor 

Consultor 

Chefe do cliente 

Cliente 

Consultor 

Chefe do consultor 

Cliente 

Chefe do consultor Chefe do 

cliente 

Consultor Client
e 
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e responsabilidades devem ser explicitados neste tópico do contrato de 

consultoria interna. 

Papel da equipe de consultoria 

interna. 

Deixar claro neste tópico como a equipe de consultoria interna deseja 

trabalhar durante a intervenção, necessidades de cooperação, apoio 

gerencial ou em forma de patrocínio dos superiores. Deve estar claro 

neste tópico ainda as limitações da equipe e os compromissos 

assumidos pelos seus membros para com a empresa. 

Obrigatório 

Produto oferecido 
Informar aos interessados, partes do contrato, qual o produto que será 

entregue como resultado da intervenção. 
Obrigatório 

Apoio e envolvimento do 

cliente 

Explicitar o apoio e o envolvimento necessário do cliente para o pleno 

desenvolvimento do processo de consultoria. 
Obrigatório 

Cronograma  
Detalhar data de início, etapas, marcos intermediários e data de término 

previsto para o processo de intervenção. 
Obrigatório 

Matriz de responsabilidades  

Deixar claro, por meio da elaboração de uma matriz RACI, as 

responsabilidades de cada um dos envolvidos durante o processo de 

intervenção. 

Desejável 

Confidencialidade 
Detalhar os termos de confidencialidade relacionados com o processo 

de intervenção. 
Obrigatório 

FeedBack 
Solicitação ao cliente do envio de feedback dos resultados alcançados 

após um período determinado do término da intervenção. 
Desejável 

Fonte: adaptado de  (BLOCK, 2001) 

 

6.2 Ciclo de aprimoramento 

 

Concluída a etapa de diagnóstico, tendo sido realizada a ação de consultoria interna e 

pesquisa de satisfação e de posse do relatório situacional gerado, contendo oportunidades de 

melhoria detectadas e os gaps apontados pela pesquisa SERVQUAL, iniciamos a etapa que 

denominamos ciclo de aprimoramento. 

Propomos esta etapa como um conjunto de ações que têm, como objetivo principal, 

prover mecanismos para garantir a escolha adequada das melhores práticas e o gerenciamento 

eficiente da execução das ações planejadas.  

Dividimos o processo em dois sub-processos, estando o primeiro relacionado à 

elaboração do mapa de perspectivas, que é uma seleção das melhores práticas, em um 

conjunto de frameworks conhecidos, visando minimizar as lacunas encontradas na etapa de 

diagnóstico, e o segundo, que denominamos plano de execução paralela, relacionado a 

execução do projeto de implantação das boas práticas selecionadas (Figura 35).  

No ciclo de aprimoramento, as boas práticas são selecionadas e distribuídas dentre as 

perspectivas analisadas na etapa de diagnóstico, formando o BACKLOG da implantação, 

conforme ilustrado na Figura 36 - letra A. Em seguida, seguimos para o gerenciamento da 

implantação das boas práticas, priorizando a implantação a partir dos Gaps mais críticos, 

selecionando o conjunto de boas práticas relacionadas a um objetivo específico, que formaram 

os Backlogs dos Sprints repetindo o processo até que as boas práticas selecionadas estejam 

todas implantadas. (Figura 36) 
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Figura 35 – Ciclo de Aprimoramento (processo) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 
Figura 36 – Ciclo de aprimoramento (ilustração) 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

6.2.1 Criar mapa de perspectivas (seleção das melhores práticas) 

 

O Ciclo de Aprimoramento, tem início com a seleção das melhores práticas, tendo 

como saída um documento denominado mapa de perspectivas, que consiste em uma seleção 

destas boas práticas distribuídas dentro das perspectivas analisadas, de forma a atingir os 

objetivos propostos no contrato de consultoria interna. Esta etapa é representada pelo desenho 

marcado com a letra A na Figura 36. 

Citado como um importante aspecto do processo de melhoria contínua, o 

benchmarking é o processo de identificar boas práticas em outras organizações, ou setores, e 

internalizar o aprendizado destas práticas como vantagem competitiva (RAMABADRON; JR; 

EVANS, 1997), o benchmarking é definido ainda como a busca da maximização da 

performance empresarial a partir da busca pelas melhores práticas (PEREIRA et al., 2002) 

Para a realização da atividade de benchmarking é necessário que seja definida e 

capacitada uma equipe em uma série de competências técnicas, administrativas e 

interpessoais, para que a equipe seja capaz de realizar a execução do processo de forma 

eficiente.  

É portanto, pré-requisito para a equipe de execução do projeto de intervenção, para a 

correta realização da seleção das boas práticas nesta etapa, um profundo conhecimento dos 
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processos de negócio, do conjunto de frameworks em uso ou que se pretende adotar,  e na 

metodologia de benchmarking escolhida. (RAMABADRON; JR; EVANS, 1997) 

Tendo sido definida a metodologia de benchmarking e capacitada a equipe, inicia-se 

um processo de benchmarking funcional/genérico, (JÚNIOR; QUEIROZ; HÉKIS, 2010),  no 

qual, os frameworks de boas práticas relacionados ao negócio do setor cliente devem ser 

analisados de forma a gerar um conjunto destas práticas, capazes de reduzir as lacunas 

encontradas na etapa de diagnóstico (marcado com a letra B na figura 36), criando um 

documento ao qual denominamos mapa de perspectivas, contendo uma seleção destas boas 

práticas, distribuídas dentre as perspectivas analisadas no processo de diagnóstico, formando 

o backlog da intervenção (Figura 37). 

  

Figura 37 – Benchmarking (criação do mapa de perspectivas) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A equipe de elaboração do mapa de perspectivas deve envolver a equipe de 

intervenção e pessoal técnico do setor onde está se executando o processo, sendo fundamental 

a participação do principal gestor do setor e de pessoa técnica com pleno conhecimento dos 

processos e técnicas envolvidas. 

 

6.2.2 Plano de execução paralela - PEP 

 

O ciclo de Aprimoramento consiste em um ciclo de execução de projeto nos moldes 

propostos pelo SCRUM, tendo o Backlog do produto formado por meio de um processo de 

benchmarking realizado a partir do relatório situacional gerado na etapa de diagnóstico. 

Uma das constatações que expusemos anteriormente, do estudo de caso que 

apresentamos no decorrer deste trabalho, foi a dificuldade de implementar mudanças de 

processos de trabalho em setores com poucos recursos e muito demandados por atividades 

pontuais constantes, como o SAU. 
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O método tradicional de registro, priorização e atendimento às demandas segue, em 

linhas gerais, o fluxo apresentado na Figura 38. As diversas demandas chegam ao setor, sejam 

estas, institucionais, de qualidade, burocráticas ou de qualquer outra natureza, e são 

registradas, ou em ferramenta eletrônica, como o OTRS, atualmente em uso no SAU, ou em 

qualquer outro artefato. Estas demandas são, em algum momento, classificadas e priorizadas 

de acordo com a prioridade atribuída e ficam disponíveis para a execução, formando uma fila 

única de atendimento.  

Este método gera uma distorção visível no fluxo planejado para a implementação de 

processos de trabalho, justificando o problema relatado pelo gestor do SAU ao afirmar que 

“as demandas institucionais atropelam as demandas de processos de trabalho”.  

É bem previsível que em um fluxo onde toda demanda institucional é de urgência 

máxima, o processo de classificação e priorização fique comprometido, podendo ainda, a 

entrada de novas demandas institucionais, seguindo o fluxo alternativo F2, apresentado na 

ilustração, inviabilizar a execução das mudanças estruturais e das demandas de qualidade. 

  

 

Figura 38 – Fluxo de atendimento (situação atual) 

Fonte: elaborado pelo autor inspirado Kurose (2010)  

 

Como proposta de alternativa, fomos buscar inspiração em uma solução utilizada para 

a implantação da qualidade de serviços (QOS) em redes IP
7
. (KUROSE, 2010)  

                                                 
7
 QOS - Explicando de uma maneira bastante simplificada: as informações dos diversos serviços disponíveis na 

internet: páginas web, mensagens instantâneas, dados de jogos, telefonia IP, fluxo de vídeo, entre outros; 

navegam pela rede em pequenos “pacotes de dados”. O desconhecimento do conteúdo dos pacotes, pelos 

equipamentos que fazem a distribuição da informação pela rede, faz com que estes pacotes naveguem sem 

prioridade definida, por exemplo, se você está em uma vídeo-chamada e seu filho, na mesma rede local de sua 

casa, começa a baixar um softwares que acabou de comprar, em uma rede sem qualidade de serviços (QOS), sua 

chamada pode ser comprometida. Para melhorar a qualidade de serviços, como os de telefonia via internet, por 

exemplo, foram desenvolvidos diversos mecanismos para o escalonamento e regulação de pacotes na rede, 

definindo classes de serviços e meios de garantir a prioridade para determinadas classes. A varredura WQF 

(enfileiramento justo ponderado), que inspirou a solução representada na Figura 39, analisa os pacotes recebidos 

e os classifica em filas distintas, de acordo com a classe de serviço ou regra de priorização definida, as 

informações armazenadas nestas filas são então encaminhadas de acordo com o peso definido na priorização 

para cada fila e a disponibilidade da rede. 
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Percebemos que, ao inserir as atividades de implantação de processos de trabalho ou 

qualquer outra ação de organização interna no setor, em uma fila única, sem nenhuma 

separação visual, junto com as atividades institucionais, estas tendem à “procrastinação” e ao 

“esquecimento”. Propomos, portanto, uma completa separação do registro e gerenciamento 

das tarefas de melhoria de qualidade, das demandas institucionais seguindo o padrão ilustrado 

na Figura 39. 

 

 

Figura 39 – Plano de Execução Paralela (PEP) - fluxo de atendimento às demanda 

Fonte: elaborado pelo autor inspirado em Kurose (2010)   

 

 

Mais que simplesmente implementar uma fila separada, para as atividades de melhoria 

de qualidade, propomos no método que esta separação seja explícita e tangível. Referenciando 

o estudo de caso apresentado, as demandas para o SAL são gerenciadas por meio da 

ferramenta eletrônica SGD, em migração para o OTRS.   

Propomos que, em casos como estes, a ferramenta seja mantida para o gerenciamento 

da fila genérica de atendimento, com entradas relativas a demandas institucionais com as 

demandas de qualidade, registradas e gerenciadas em documentos impressos (mantidos 

também em planilhas eletrônicas para registro histórico), como cartões de papel expostos no 

quadro SCRUM, conforme discutiremos mais adiante. 

Denominamos esta etapa de plano de execução paralela, para que esteja explícito no 

modelo a necessidade de separação das atividades relacionadas ao processo de melhoria da 

qualidade das atividades diárias, demandas ao setor pela instituição.  

Seguindo as orientações do SCRUM, etapa foi dividida em seis fases, iniciando com a 

formação do backlog do produto, passando pelas quatro cerimônias da Sprint: planejamento; 

reuniões diárias; revisão e retrospectiva; e finalizando com a entrega incremental. (Figura 40). 
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Figura 40 – PEP – Plano de execução paralela (ilustração) 

Fonte:  processo elaborado pelo autor; fluxo SCRUM adaptado de (KNIBERG, 2011) 

 

6.2.2.1 Definição dos papéis  

 

 Como vimos anteriormente, a definição clara dos papeis é fundamental no framework 

SCRUM. O Product Owner (PO) ou dono do produto, será atribuído em nosso processo ao 

gestor do setor cliente, que está sofrendo a intervenção. O Time é formado por um membro da 

equipe de consultoria interna, pelo gestor do setor cliente e sua equipe. É fundamental que o 

profissional da equipe de consultoria interna, selecionado para compor o time tenha pleno 

conhecimento técnico das atividades do cliente e tenha participado da elaboração do mapa de 

perspectivas. No método DUNAS.Ti, o Scrum Master assume um papel análogo ao de um 

gerente de qualidade do setor cliente durante a intervenção, visto que, no modelo, o gestor não 

participa do time SCRUM (Quadro 4). 

 

Papel Definição 

Product Owner  (PO) Gestor do setor cliente  

Time  
Equipe formada por um membro da equipe de consultoria 

interna e pela equipe do setor cliente. 

Scrum Master  

Membro do Time com competências para exercer o papel. 

É recomendado que tenha participado da elaboração do 

mapa de perspectivas e assumirá também, durante a 

intervenção, um papel análogo ao de um gerente de 

qualidade do setor cliente. 

Quadro 4 – Definição dos papéis PEP 

Fonte – elaborado pelo autor 

 

  



102 

 

 

 

 

6.2.2.2 A formação do Backlog do produto 

 

 Etapa: Formação do backlog do produto  

 Quem realiza: time, ScrumMaster e PO. 

 Objetivo: Definir o produto final a ser entregue (escopo da intervenção) e priorização 

macro das atividades. 

 

A definição do Backlog do Produto é a primeira etapa em um projeto que utiliza o 

SCRUM como framework de gerenciamento. No processo proposto, são executados dois 

conjuntos de ações paralelas, uma pelo time e outro pelo gestor da unidade cliente. As 

atividades realizadas nesta etapa, tem como finalidade a definição do escopo da intervenção 

para que seja possível alcançar os objetivos traçados no contrato de consultoria interna.  

A Figura 41 apresenta a etapa do processo do PEP relativa a definição do backlog do 

produto.  

 

Figura 41 - Definição do Backlog do produto 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Definir DNA da intervenção (time e PO): Tomando emprestado um jargão 

informalmente utilizado pelas equipes de qualidade de TI, denominaremos de DNA da 

intervenção, a essência que deve ser buscada em cada uma das ações realizadas.  

De posse do mapa de perspectivas, a equipe deve, por meio da avaliação das práticas 

selecionadas e do objetivo definido no contrato de consultoria interna, traçar uma finalidade 

tangível para a intervenção.   
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O DNA da intervenção deve ser formado por uma frase simples e objetiva que deve 

estar visível para toda a equipe no quadro SCRUM e em todos os artefatos gerados, devendo 

ser comunicado a todo o time. Seu sentido, deve estar presente em cada uma das ações 

realizadas servindo como um norte para a definição e priorização das atividades.  

Apesar de ser uma ação designada ao time, é essencial que o gestor da unidade cliente 

seja convidado para esta atividade, dado o impacto negativo que pode ser causado por um 

choque de interesses. 

Avaliar histórico das demandas institucionais (PO): O gestor da unidade cliente 

deve, em paralelo às atividades em execução pelo time, avaliar o histórico das demandas 

institucionais em período equivalente ao definido para a duração do processo de intervenção. 

Esta ação tem por finalidade, dar ao gerente a capacidade de estimar a necessidade de 

alocação de sua equipe de forma que possa avaliar, com maior exatidão, os prazos dados à 

instituição durante a intervenção em curso, levando em conta a alocação da equipe. 

Definir disponibilidade da equipe (PO):  De posse da estimativa de demanda 

realizada, o gestor da unidade cliente deverá definir a disponibilidade da equipe para compor 

o time scrum, esta disponibilidade, pode ser parcial ou integral de alguns servidores 

(desejável). 

Negociar escopo, alocação de pessoal e prazo (scrum master e gestor): o Scrum 

Master deve então negociar, junto ao cliente: alocação estimada de pessoal; escopo definido 

para o backlog do produto; data de início da intervenção; marcos previstos; entregas parciais e 

data estimada para o final da intervenção;  

Registrar elementos acordados com o cliente (scrum master): As práticas 

selecionadas e acordadas com o cliente formam o BACKLOG do PRODUTO. Propomos, na 

Tabela 12, um conjunto de campos para compor o registro das práticas que, a partir deste 

momento chamaremos de HISTÓRIAS do USUÁRIO, seguindo a nomenclatura dada pelo 

SCRUM. 

Priorizar Práticas Selecionadas (histórias do cliente) (time): Uma vez definido o 

DNA da intervenção, e formado o BACKLOG DO PRODUTO, as histórias selecionadas 

devem ser classificadas de acordo com a importância que têm para o cliente e a relevância em 

relação ao DNA da intervenção. Este grau de importância deve ser definido por um valor 

numérico em uma escala determinada pelo time para a priorização.  

Consolidar backlog do produto (ScrumMaster): O ScrumMaster deve então revisar e 

consolidar a planilha de backlog do produto e registrar as histórias com suas estimativas 

iniciais e importância em cartões em papel para visualização no quadro SCRUM. 
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Tabela 12 – Descrição dos campos para o Backlog do Produto 

Campo Descrição  

Identificador numérico 

- Numeração única necessária para o rastreamento da história 

caso haja mudança do nome da história no decorrer do 

processo e para facilitar o relacionamento das atividades 

relacionadas. 

Importância da história 

- Indicação numérica da importância que a história tem para o 

cliente dentro de uma escala definida pelo time – por exemplo 

uma escala de 0 a 10 ou de 1 a 7.  

Estimativa inicial 

- Estimativa inicial do esforço necessário, para a execução das 

atividades relacionadas a história. Total de pontos 

relacionados a resolução da história. 

Nome da história - Nome dado a história do usuário 

Descrição - Descrição do que deve ser feito  

Prática associada  - Boa prática relacionada a história selecionada  

Referências  - Referências de documentação  

Ganhos esperados  - Ganhos esperados com a implementação da prática. 

Fonte: adaptado de (KNIBERG, 2011) 

 

6.2.2.3 Planejando a Sprint 

 

 Etapa:  Planejamento da Sprint. 

 Quem realiza: Time, Scrum Master e PO. 

 Objetivo: Definir conjunto de atividades a ser realizado em uma sprint. 

 

A Sprint é, segundo KINIBERG (2011), SCHWABER e SUTHERLAND (2011) o 

coração do SCRUM sendo, segundo os autores, o planejamento da Sprint o evento mais 

crítico e importante do framework.  

Definir objetivo da Sprint (time): Na etapa anterior, o modelo buscou definir o 

produto final a ser entregue ao cliente, no entanto, um dos ganhos propostos com a aplicação 

do framework scrum é a possibilidade de realizar entregas incrementais do produto, de forma 

a gerar resultados para o cliente. 
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O Sprint é um time-box, durante o qual a equipe realizará a efetiva execução das 

tarefas planejadas. O tempo de duração de uma Sprint deve ser de um mês ou menos 

(SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), muito provavelmente, tempo insuficiente para 

executar todas as tarefas planejadas no backlog do produto.  

Em uma Sprint devem ser realizadas um conjunto de tarefas previstas, no entanto, é 

importante que este conjunto faça algum sentido e seja capaz de formar algo que seja 

entregável ao cliente, de forma que, ao final da Sprint, o processo já seja capaz de entregar 

valor ao cliente. Neste sentido deve ser definido um objetivo específico para cada Sprint, 

alinhado ao DNA do projeto. A Figura 42 apresenta a etapa do processo do PEP relativa ao 

planejamento da Sprint. 

 

 

Figura 42 – Planejamento da Sprint 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Avaliar demandas institucionais e definir alocação da equipe (PO): De posse das 

reais demandas institucionais para o setor, neste momento, o gestor deve reavaliar a 

disponibilidade de sua equipe para o período definido para a execução da Sprint.  

Negociar alocação de pessoal e registrar elementos acordados com o cliente 

(scrum master): O scrum master deve então negociar com o gestor a disponibilidade de 

alocação de pessoal para a execução das tarefas durante a Sprint. Os itens acordados com o 

cliente devem ser registrados e formalizados, devendo ser disponibilizados em seguida para o 

time no quadro scrum e em formato eletrônico.  

Definir backlog do Sprint (time): Definir o conjunto de atividades que vai compor a 

Sprint de forma a atingir o objetivo proposto.  
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Quebrar em tarefas menores (time): Destrinchar, sempre que possível, as atividades 

selecionadas em atividades menores. 

Elaborar gráfico de burndow e disponibilizar atividades no quadro (scrum 

master): Conforme definimos, as tarefas propostas, no contexto do processo de intervenção 

DUNAS, devem ser impressas e dispostas em quadro Scrum. Os dados das atividades devem 

ser registrado e mantido em planilha eletrônica, com impressão das informações sempre que 

necessário, e a descrição das tarefas, escritas em cartões de papel, segundo as orientações do 

framework SCRUM.  

 

6.2.2.4 Atividades diárias e demais cerimônias do Sprint  

 

As atividades diárias e demais cerimônias do Sprint seguem o fluxo tradicionalmente 

definido pela metodologia SCRUM, com reuniões diárias, manutenção do quadro e as 

cerimônias de revisão e retrospectivas do Sprint, já descritas anteriormente. 

 

6.2.2.5 Entrega 

 

Temos na fase de entrega um grande diferencial do método DUNAS.TI, em relação ao 

proposto pelo SCRUM, a diferença principal está relacionada ao produto entregue. Como não 

existem artefatos tangíveis sendo construídos, as entregas só se tornaram tangíveis por 

intermédio de um processo de avaliação da prática implantada ou de seus resultados, devendo, 

esta avaliação ser contínua e inserida, de forma cíclica, no processo de melhoria contínua 

implementado.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Diante do aumento das demandas, oriundas da implantação de ações e projetos 

relacionados ao e-judiciário, reforma administrativa e do indicador ligado ao projeto 

estratégico institucional ATENDE-TI, nos vimos diante do desafio de propor um método 

capaz de fomentar a implantação de boas práticas de tecnologia da informação, buscando a 

elevação contínua do nível de satisfação dos usuários com os serviços prestados pela DTI aos 

clientes internos no MPRN. 

Nossa proposta inicial, teve como escopo a realização de diagnóstico interno e externo 

da DTI, com objetivo de gerar um relatório situacional e assim orientar a implantação de 

mudanças. O diagnóstico foi realizado conforme planejado, usando como instrumento de 

avaliação interna uma ação de consultoria, e como instrumento de diagnóstico externo, uma 

pesquisa de satisfação, nos moldes propostos pelo modelo SERVQUAL. 

Os dados coletados fomentaram a geração de relatórios situacionais entregues e 

discutidos com os gestores da diretoria de tecnologia da informação do MPRN, para que 

estes, de posse dos instrumentos, fossem capazes de planejar as mudanças necessárias para a 

elevação do nível de satisfação de seus clientes.  

Validamos, um período após a entrega dos relatórios, os resultados obtidos com a 

ação. Foram relatadas pelos gestores, em entrevista de validação, inúmeras ações de 

mudanças estruturais e físicas operacionalizadas, tomando o relatório situacional como guia. 

Os resultados apresentados fundamentaram ainda uma mudança de postura da DTI em relação 

aos seus clientes, que passou a gerenciar de forma mais atenta e eficiente a fila de 

atendimento, melhorando sensivelmente a qualidade do atendimento, principalmente no que 

diz respeito a prazos e entregas.  

Constatamos, portanto, uma eficiência do modelo proposto, como elemento capaz de 

orientar as mudanças necessárias e urgentes, no entanto, percebemos na avaliação, uma 

grande dificuldade na implantação de mudanças estruturais como a implantação de boas 

práticas relacionadas a formalização e mudanças de processos de trabalho. Nosso objetivo em 

relação a identificação das oportunidades de melhoria havia sido atingido, no entanto, a 

implementação das mudanças identificadas como necessárias ainda era deficitária. 

Propusemos então, como instrumento capaz de complementar a proposta inicial e 

preencher a lacuna identificada, de um melhor gerenciamento da avaliação e implantação das 

mudanças apontadas como necessárias para a elevação do nível de satisfação dos usuários, 
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uma modificação no processo inicial, adicionando a este uma etapa de contratualização e uma 

etapa de implantação de boas práticas, contendo em seu escopo, a proposta de uma ação de 

benchmarking para seleção de boas práticas, dentre um conjunto de frameworks selecionados 

pela instituição, e o gerenciamento de implantação das ações usando a metodologia SCRUM 

para o gerenciamento do projeto de melhoria contínua. 

Como oportunidade de melhoria e proposta de trabalho futuro, seria muito bem vindo 

um aprofundamento no que tange a etapa de seleção das boas práticas por intermédio de uma 

ação de benchmarking interno, conforme proposto no modelo. Ainda como proposta de 

trabalho futuro, vislumbramos no fluxo de atendimento, proposto no plano de execução 

paralela, a necessidade de definição formal de método de classificação e priorização das 

demandas. Vislumbramos também a possibilidade de um trabalho sobre o impacto causado 

pela implantação do modelo, em um grupo de instituições, públicas ou privadas. 
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8 APÊNDICES  
 

8.1 ANEXO I - Pesquisa SERVQUAL. 

 

 Para validar o questionários realizamos o cálculo do coeficiente de correlação linear 

por afirmativa, que é calculado tomando como base a pontuação da afirmativa e pontuação 

total por questionário de  Eleutério e Souza (2002) .  

Para cálculo do coeficiente de correlação linear por afirmativa, usamos o software 

Excel e a fórmula CORREL(matriz1;matriz2), que retorna o coeficiente de correlação dos 

intervalos de células da matriz1 e matriz2, em nosso caso com a matriz1 contendo a 

pontuação da afirmativa por questionário, e a matriz 2 contendo o total de pontos por 

questionário.  Os detalhes da função podem ser encontrados no manual on-line do pacote 

office no endereço: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/correl-funcao-correl-

HP010342332.aspx onde encontramos a equação usada internamente para o cálculo do 

coeficiente de correlação : 

 

Equação 1 – Cálculo do coeficiente de correlação  

 

Fonte: manual on-line office (MICROSSOFT, 2013) 

 

Avaliamos o coeficiente para cada uma das afirmativas nos dois questionários, que 

apresentaram coeficiente maior que 0,30 para as afirmativas utilizadas em nossa análise 

descritiva. Apresentamos, nas próximas páginas, as questões levantadas em questionários de 

pesquisa.  

 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/correl-funcao-correl-HP010342332.aspx
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/correl-funcao-correl-HP010342332.aspx


115 

 

 

 

  



116 

 

 

 

  



117 

 

 

 

 

 

8.2 ANEXO II -  Resultados de apoio – consultoria interna 

 

As informações descritas a seguir foram geradas a partir da análise do relatório de 

observação gerado durante o processo de consultoria, sendo as citações retiradas diretamente 

dos relatórios diários gerados pelos observadores. 

Constatamos, em nossa observação, uma evidente desorganização no setor, oriunda, 

em muito, pela falta de espaço físico com falhas no controle de estoque de material e 

equipamentos. Perde-se muito tempo com esta falta de controle, muitas vezes um simples 

cabo de energia em padrão diferente do equipamento ou tomada invalidam o deslocamento 

gerando perda de tempo e deixando o usuário sem resposta. 

 

“A primeira observação a ser feita é o acúmulo de materiais; a sala é pequena e há 

muitos equipamentos dispostos para serem trabalhados, acarretando empilhamento e 

até mesmo um pouco de desorganização. O que acarreta congestionamento no fluxo 

de pessoas e no setor.”  

 
“Existe ainda uma falta de materiais novos, como cabos de energia de padrão novo. 

Em não havendo a quantidade necessária, os servidores têm que resolver o problema 

por si só. Há uma grande perda de tempo na procura desses materiais. Algumas 

vezes os materiais necessários não são encontrados, algumas vezes estão em outra 

cidade, não existe um controle dos materiais do setor sendo a organização dos 

materiais urgente.” 

 

 

 
“Hoje estão sendo instalados os computadores e impressoras em algumas salas do 

prédio anexo. Na XXª Promotoria, em particular, houve a necessidade de um 

estabilizador. O estagiário e alguns servidores do SAU passaram algum tempo 

procurando um estabilizador adequado e os cabos necessários. 

 

Ao chegar no local onde seria instalado, observou-se que o estabilizador 

estava com um ruído anormal, logo, precisaria ser trocado. Após retornar à sede, 

houve uma nova procura por um estabilizador disponível. Como não havia, foi 

preciso esperar um tempo considerável pois seria necessário falar com o 

responsável, como também precisaria da autorização do mesmo para liberar o 

equipamento novo, pois foi preciso utilizar um nobreak novo.” 

 

“A desorganização na sala causa desconforto aos servidores. Faz-se necessário a 

observação e aplicação de ergonomia nas mesas. As caixas ficam em baixo das 

mesas e não há espaço para colocar as pernas.” 

 

Existe uma urgência constante e todos os atendimentos são prioritários. Apesar dos 

esforços evidenciados para planejar os atendimentos, a falta de pessoal e a urgência constante, 
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impedem a execução das tarefas como planejadas. Não existe um mecanismo que deixe claro 

para o usuário a quantidade de atendimentos a ser executados.  

Existe um sistema de gerenciamento de demandas o SGD, neste, são cadastrados os 

chamados dos usuários e estes são atendidos pelos servidores, sobra pouco tempo para pensar 

em algo além do atendimento dos chamados técnicos, as atividades do gestor do setor por 

muitas vezes se confundem com as dos atendentes, e quando não, este está ocupado com a 

elaboração dos termos de referência e com a interação com os demandantes, resta pouco 

tempo e recurso para planejamento e implementação de melhorias em processos. 

 “A urgência do atendimento pelos usuários é sempre máxima, a necessidade de 

mais pessoal é evidente. A demanda dos usuários pelos serviços do SAU é 

crescente, o tempo todo, todo o tempo. O deslocamento da equipe do SAU a outros 

setores é ininterrupta. Os usuários têm pouca paciência. Quando ocorre um chamado 

no Sistema de Gestão de Demandas – SGD utilizado pela instituição, o prazo de 

atendimento é de 72 horas, porém, os usuários não aguardam este prazo e vêm até o 

SAU para cobrar o atendimento, antecipadamente, o que atrapalha o andamento das 

atividades.” 

 
“Existe um cronograma para as atividades, definido por prioridades; porém, a 

demanda é muito grande e os usuários não respeitam as prioridades, querem 

urgência; todos querem ser atendidos prioritariamente, o que acaba quebrando o 

cronograma, havendo interrupção das atividades que já estavam em andamento, 

acarretando o acúmulo de atividades e desrespeito ao cronograma. Os usuários 

entram na sala, quebrando o trabalho e a concentração.” 

 

“As solicitações por telefone, também são emergenciais e inúmeras.” 

 

“a ginástica laboral foi interrompida pela entrada de um usuário pedindo para 

resolver algo em seu notebook, o que teve que ser resolvido prontamente.”  

 

 “Há o ordenamento dos chamados e há um estagiário monitorando esses chamados 

e resolvendo o que está ao seu alcance. Há a intenção de não quebrar essa ordem, 

mas os usuários sempre querem ser atendidos pronta e imediatamente.” 

 

“Os promotores são os usuários que pedem maior urgência no atendimento.” 

 

Ficou evidenciado que a quantidade de profissionais alocados no setor é insuficiente 

para atender às demandas de todo o Estado com uma grande concentração dos poucos na 

cidade de Natal.  No momento de nossa intervenção, o setor passava por um momento 

especialmente crítico com a entrega prevista de um grande número de computadores novos, 

gerando uma enorme demanda que, por si só, supera a capacidade do setor. 

Percebemos uma total ausência de qualquer indicador de capacidade de atendimento 

que possa fundamentar argumentos para a impossibilidade de atendimento às demandas. Um 

outro agravante, é o fato de que parte dos profissionais alocados no setor, foram deslocados de 

outros setores e não tem formação em TI, apesar do conhecimento empírico e do esforço e 
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dedicação para a resolução dos problemas, estes são subutilizados em suas qualificação 

gerencial, enquanto a qualificação técnica da equipe obriga o gestor do setor a realizar 

procedimentos operacionais, negligenciando assim, suas funções estratégicas, de 

planejamento e coordenação. Esta falta de foco no gerenciamento cria um ciclo vicioso que 

reduz ainda mais a capacidade do setor, na medida em que as demandas se acumulam e a 

complexidade dos serviços aumenta. 

 

“A equipe pede para haver aumento de pessoal, pessoal da área, capacitado 

especificamente. Parte da equipe não é da área de informática, o que causa 

transtornos, já que o gestor, que é responsável por determinadas funções, acaba 

tendo que desenvolver atividades técnicas, por falta de pessoal capacitado; causando 

acúmulo de atividades e desvio de funções”. 

 

“O SAU presta seu atendimento com presteza, mas a demanda urgente torna o 

trabalho caótico. O gestor necessita de pessoal da área, que entenda e conheça os 

termos e procedimentos, para que assim ele possa delegar as funções de cada pessoa 

e não tenha que se desviar de suas funções para atender os pedidos. Com pessoal 

capacitado, mesmo sendo necessário orientações iniciais, teria como desenvolver as 

atividades com mais autonomia e presteza. O gestor assim, resolve várias ações 

emergenciais, “entulhando” seu trabalho e sua agenda semanal. O gestor está sempre 

ensinando algo a alguém. Em o pessoal não ser da área de informática é necessário 

que eles busquem por si próprios aprender, o que não ocorre.” 

 

”Só há uma pessoa para atender o telefone, o que leva outro servidor a atender o 

telefone e parar seu serviço, quando ele retorna ao que estava fazendo, seu trabalho 

fica quebrado, interrompido. Parece haver a necessidade de reafirmar ou redistribuir, 

dividir as obrigações de cada pessoa, há certa confusão nas responsabilidades de 

cada um, o que parece, porém, ocorrer pela alta demanda. Quando o chefe não está, 

algumas coisas não são resolvidas. Como, por exemplo, hoje houve a necessidade de 

“switch”, mas só o chefe saberia onde essas peças estavam. Como relatado ontem, a 

saída dele para resolver problemas técnicos causa ineficiência no serviço.” 

 

“Os telefones não param de tocar. O atendimento ao telefone é um serviço essencial 

para o setor, sem uma pessoa devidamente habilitada para fazer esses atendimentos 

o setor estaria literalmente no caos; a pessoa que atende os telefones está prestes a 

sair do órgão a qualquer momento e não há um planejamento para esta saída, o que 

deveria, na opinião dos próprios servidores do setor, urgentemente, pois a entrada de 

uma nova pessoa poderá gerar mais dificuldades, visto que um novato leva um certo 

tempo para aprender e se adaptar ao trabalho. Existe uma reclamação recorrente a 

respeito do SGD, relatado como um sistema falho, que atrapalha bastante o serviço. 

Este é o sistema responsável pelos registros e aberturas de chamados, bem como o 

monitoramento e retorno dos mesmos.” 

 

“10:44 horas: Número de chamados: 156”  

 
“Uma das prioridades do SAU é a alocação de computadores no interior do RN, mas 

o funcionário responsável pela viagens está de férias e não há outro servidor para 

colocar em seu lugar, faz-se necessário ter servidores que possam substituí-lo, pois 

quando ele voltar haverá muito trabalho acumulado.” 
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Existem atividades realizadas pelo SAU, como a montagem de projetor ou 

procedimentos operacionais, relacionados a montagem e operação de equipamentos 

eletrônicos, que poderiam ser repassadas para profissional terceirizado capacitado, dado o 

pequeno número de profissionais atualmente alocados no setor.  

 

“... presenciamos a demanda por pessoal do setor para resolver a montagem de um 

projetor, e ainda para passar slides no momento de uma plenária, foi relatado por um 

dos servidores que não é função deles resolver este tipo de problema. O SAU 

algumas vezes é visto como um “quebra-galho”, o que gera mais ineficiência no 

trabalho, já que servidores e estagiários ausentam-se para resolver este tipo de 

serviço e fazem falta no que realmente é necessário dentro do setor, gerando atraso e 

acúmulo de trabalho. Foi relatada a necessidade da terceirização deste atendimento.” 

 

Evidenciamos que, apenas alguns procedimentos de suporte a sistemas e serviços estão 

documentados.  Esta falta de documentação e orientação especializada, impossibilita que o 

SAU atue de forma eficiente em pequenos problemas que poderiam ser facilmente resolvidos 

se documentados, impactando negativamente na visão que os usuários tem do setor.  

 

“Algumas demandas são atendidas pelo telefone. A maioria tem que ser feita 

pessoalmente.” 

 
“Percebemos a existência de orientações sobre alguns procedimentos. Foi observado 

o procedimento “CARCARÁ” (da liberação de acesso ao carcará). Há também uma 

lista com o checklist para preparação de máquina.” 

 

Evidenciamos algumas ações de gerenciamento, no entanto, percebemos que o fluxo 

de demandas, a urgência constante e o foco constante no operacional impede que as ações 

sejam cumpridas na íntegra. Percebemos impressos na parede um conjunto de informações em 

forma de quadros e mapas, no entanto, elas parecem ser ignoradas pelos servidores, ou eles 

desconhecem a função dos dados descritos. 

“Há um quadro especificando as cidades do estado que estão “resolvidas” e a equipe 

a ser alocada (quantidade). Há outro quadro especificando os setores do MP com um 

número seguido de cada setor. Há ainda mais um quadro com datas referentes ao 

final do mês de julho, o nome de algumas cidades e a quantidade, por cidade e por 

data de micros/monitores, multifuncional usada, multifuncional nova e nobreaks.” 

 

Nos atendimentos externos, os maiores problemas estão relacionados ao planejamento 

da demanda e a ausência de um histórico de atendimentos que permita prever tempo, material 

e ações necessárias antes do deslocamento para o local. A falta do cumprimento do 

planejamento e a ausência de ações que antecipem o atendimento causam perda de tempo e 

deslocamento desnecessários.  
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“Percebemos nos nos dois locais visitados hoje que houveram dúvidas do usuário de 

como proceder para solicitar/registrar/notificar ao setor em alguns casos, 

especialmente, quando se trata de remover os equipamentos do local para 

manutenção/conserto. Os utensílios, como por exemplo os cabos, são aparentemente 

levados de um setor para outro sem um controle, apenas registro verbal.” 

 

“Foram abertos vários chamados com pedidos diferentes. Um deles para configurar 

os computadores para reconhecer a impressora. Um dos fatos ocorridos foi que, 

inicialmente, em um dos computadores novos, o estagiário da TI não conseguiu 

acessar, disse que poderia ser porque a pessoa quem instalou o computador não fez o 

login do MPRN de modo que outros tivessem acesso; perguntou ao servidor se sabia 

quem havia instalado mas o servidor desconhecia.” 

 

“Outro fato foi a dúvida do servidor a respeito quando a fonte e impressora que 

havia queimado seria substituída por outra, o usuário responsável pelo atendimento 

respondeu que entraria em contato com o gestor; este fato nos chamou a atenção 

pois evidenciou, diante de muitos outros, que muitas das informações estavam na 

cabeça do gestor sem qualquer registro, evidenciando uma necessidade do controle 

da demanda.” 

 

“No dia de Hoje estão sendo instalados os computadores e impressoras em algumas 

salas do prédio anexo. Em uma das promotorias visitadas, houve a necessidade de 

um estabilizador. O estagiário e alguns servidores do SAU passaram algum tempo 

procurando um estabilizador adequado e os cabos necessários. Ao chegar no local 

onde seria instalado, observou-se que o estabilizador estava com um ruído anormal, 

logo, precisaria ser trocado. Após retornar à sede, houve uma nova procura por um 

estabilizador disponível. Como não havia, foi preciso esperar um tempo 

considerável pois seria necessário falar com o responsável, como também precisaria 

da autorização do mesmo para liberar o equipamento novo, pois foi preciso utilizar 

um nobreak novo. Foi feita a instalação do nobreak na sala. Outro estagiário da TI se 

encontrava no local instalando os computadores nas salas. Ao retornar a sede foi 

solicitado uma impressora e teclados ao prédio anexo. Percebemos que perde-se um 

pouco de tempo a procura dos materiais, tanto daqueles que se encontram no setor 

ou porque foram levados a outros setores. – Perde-se um pouco de tempo também 

no deslocamento dos equipamentos para seus destinos. Alguns são solicitados para 

levar depois (excluindo-se as necessidades eventuais) no entanto, poderiam ser 

planejados sua demanda e separados antecipadamente.” 

 

“Hoje os atendimentos foram realizados nos seguintes locais: Secretaria do 

Colegiado do CPJ, 44ª Promotoria e Secretaria do Patrimônio Público, onde foram 

instaladas as impressoras e um monitor. Na Promotoria houve a necessidade de 

reorganizar os equipamentos pois o estabilizador não havia entradas suficientes para 

as máquinas que chegaram. Na Secretaria foi instalada uma impressora que seria 

ligada a rede porém não havia a entrada para a rede próximo ao local onde ficaria a 

impressora. No mais ocorreu dentro da normalidade. Um dos servidores da 

Secretaria pediu auxílio para salvar um e-mail no “Expresso” sem que precisasse 

digitalizar. O estagiário comentou que geralmente pedem para fazer serviços além 

do aberto no chamado.“ 

 

Muitos dos achados de consultoria podem ser classificados como óbvios, no entanto, a 

simples observação interna foi capaz de gerar elementos para a busca de melhorias para o 

setor. As evidências, relatadas pelos observadores, apontaram e evidenciaram uma 
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estruturação inadequada no que tange a quantidade de pessoas e a processos de trabalho, tais 

evidências são elementos indispensáveis para a busca por melhores condições e recursos.  

 


