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Resumo
Um dos objectivos dos Serviços de Informática do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) é a adopção e adaptação do ITIL® v3 de modo a aumentar a eficácia e eficiência na gestão dos seus serviços de tecnologias de informação (TI) e posteriormente obter uma certificação
de qualidade de acordo com a norma internacional ISO/IEC 20000:2011.
Actualmente, nesta Instituição de Ensino Superior (IES) encontra-se implementado e operacionalizado o processo de gestão de activos de serviço. Os processos de gestão de incidentes e satisfação de pedidos de serviço estão igualmente implementados e brevemente serão operacionalizados. A implementação do processo de gestão de alterações surge no seguimento lógico do
programa de adopção e adaptação do ITIL® v3 e da necessidade que os Serviços de Informática
têm em registar as alterações efectuadas sobre os seus itens de configuração, em avaliar o risco
associado a cada pedido de alteração e em manter uma base de dados de configurações actualizada.
O processo de gestão de alterações do ITIL® v3 define métodos e procedimentos padronizados
para o tratamento eficaz e eficiente das alterações, garantindo que todas as alterações são registadas, avaliadas, autorizadas, prioritizadas, planeadas, testadas, implementadas, documentadas
e revistas num ambiente controlado. A presente dissertação narra a transição de um processo ad
hoc de gestão de alterações para outro com métodos e procedimentos definidos e com suficiente
margem de manobra para a melhoria do mesmo.
Após a implementação do processo de gestão de alterações, procedeu-se à expansão do data
warehouse já existente nos Serviços de Informática do ISCTE-IUL através da criação de um data
mart dedicado à gestão de alterações. O tratamento, a análise e a apresentação da informação
extraída do processo de gestão de alterações irá permitir a tomada de decisões baseada em
factos, a monitorização e a identificação de áreas de melhoria neste processo que recentemente
entrou em produção.
Palavras-chave: ITIL® v3, Gestão de Alterações, Business Intelligence, Data Warehouse, Gestão
de Serviços de TI.
Classificação ACM: K.6 Management of Computing and Information Systems.
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Abstract
One of the primary objectives of the ISCTE-IUL IT Services is the adoption and adaptation of
ITIL® v3 best practices framework to increase the efficiency and effectiveness of their IT services
and to achieve the international quality standard ISO/IEC 20000:2011 certification.
Currently, the ISCTE-IUL IT Services have implemented and operationalized the Asset Management process. Incident Management and Request Fulfillment processes are also implemented
and they soon will be operationalized. The implementation of the Change Management process
follows the program logic for adopting and adapting ITIL® v3 and also derives from the needs of
the IT Services to record all changes made to its configuration items, to assess the risk associated with every change request and to maintain an updated configuration management database.
The ITIL® v3 Change Management process define methods and procedures to ensure that
changes are recorded and then evaluated, authorized, prioritized, planned, tested, implemented,
documented and reviewed in a controlled manner. This dissertation describes the transition from
an ad hoc change management process to another with well-defined methods, procedures and
steps for improvement.
After implementing the change management process, an expansion of the existing data warehouse in the IT Services of ISCTE-IUL was produced by creating a data mart dedicated to change
management. The processing, analysis and presentation of information extracted from the
change management process will enable a decision-making based on facts, the monitoring and
identification of areas for improvement in this process that has been recently deployed in the university.
Key words: ITIL® v3, Change Management, Business Intelligence, Data Warehouse, IT Service
Management.
ACM Classification: K.6 Management of Computing and Information Systems.
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1. Introdução
Alteração (Priberam 2010)
(latim alteratio, -onis, mudança, diferença)
s. f.
1.
2.
3.
4.
5.

Modificação na forma ou na qualidade.
Mudança.
Decomposição.
Inquietação.
Alteração.

Alteração é um fenómeno inevitável e recorrente no quotidiano do ser humano desde os primórdios da sua existência. Trata-se de um conceito intemporal, consciencializado e testemunhado
pelo Homem desde muito cedo. Na Antiguidade, Heráclito de Éfeso (aprox. 540 a.C. - 470 a.C.),
filósofo pré-socrático considerado o "pai da dialéctica", afirmava que nada é permanente a não
ser a mudança (Heráclito 2011).
Uma alteração pressupõe uma mudança de um estado, modelo ou situação anterior, para outro
futuro. Muito sucintamente, uma alteração corresponde a uma transição. A natureza da alteração
poderá ser proactiva, quando decorre da intenção de obter benefícios ou reactiva, quando surge
sob a forma de resolução de erros ou de adaptação a circunstâncias do momento. O sucesso ou
fracasso das alterações depende em grande parte da capacidade de compreensão das mesmas
e da adopção de boas práticas que concretizem o desejo de mudança. Sendo o alvo das alterações as pessoas, serão necessárias acções de sensibilização para a aceitação da mudança,
evitando que estas últimas se tornem obstáculos às mudanças.
A adaptação a um mundo em constante alteração é crucial à sobrevivência e uma eficaz e eficiente gestão de alterações torna-se uma necessidade. A elevada frequência de alterações associada à contínua evolução das Tecnologias de Informação (TI) exigem a existência de mecanismos apropriados para o tratamento de alterações. Mudanças indevidamente geridas poderão
causar enormes prejuízos ao invés das vantagens esperadas. Por isso é essencial um estudo
aprofundado das alterações que irão ocorrer com o intuito de apurar o impacto das mesmas no
ambiente envolvente. A criação de planos de remediação é uma actividade fundamental da gestão de alterações, é através destes planos que se restaura a normalidade após a incorrecta implementação de uma alteração.
“And yet over the past decade, the IT analyst community have consistently stated that
80% of all service impacting IT incidents are due to poorly managed change . . .” (Andy
2007).
Assim sendo, um processo de gestão de alterações de serviços de TI que avalie o impacto que
uma alteração terá no fornecimento de serviços de TI, de uma organização, é essencial para
assegurar o normal fornecimento de serviços de TI e por conseguinte reduzir o número de inci1
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dentes de TI associados a alterações indevidamente geridas. Existem inúmeros quadros de referência que procuram aplicar mecanismos eficientes e eficazes para a gestão de alterações de TI.
O Information Technology Infrastructure Library® (ITIL®) (OGC 2007) é um destes quadros que
apresenta um conjunto de melhores práticas para a gestão de serviços de TI, onde são expressas as indicações que deverão ser adoptadas e adaptadas no tratamento de alterações, permitindo antever os impactos que uma dada alteração poderá provocar no fornecimento de serviços
de TI de uma organização. De acordo com o ITIL®, um serviço é uma forma de acrescentar valor
aos clientes através da produção dos resultados esperados sem a adição de quaisquer custos ou
riscos específicos (Cartlidge, et al. 2007). As organizações necessitam constantemente de adaptar a prestação dos seus serviços às necessidades específicas de cada cliente. Uma forma de
assegurar a flexibilidade de uma organização passa pela criação de mecanismos apropriados
para a gestão de alterações. Para este efeito, o ITIL® apresenta-nos o processo de gestão de
alterações de serviços de TI que visa a transição de serviços para ambiente produtivo com o
mínimo impacto possível. O processo de gestão de alterações é então responsável pela adição,
modificação e remoção autorizada, planeada e suportada de serviços, componentes de serviço e
respectiva documentação (Lacy e Macfarlane 2007).
Actualmente, as TI são consideradas parceiras estratégicas de negócio de qualquer organização
(Sallé 2004). O mesmo sucede nas instituições de ensino superior (IES), onde as TI desempenham um papel importante na prestação de serviços de TI, procurando proporcionar o ambiente
tecnológico adequado para o normal funcionamento da instituição. Nas IES, onde o ensino é o
principal processo de negócio, deverão ser reunidas todas as condições para que alunos e docentes executem as suas actividades sem quaisquer inconvenientes. Como todas as organizações, também o ISCTE-IUL está sujeito a alterações na sua infra-estrutura e serviços de TI e só
a implementação de um processo de gestão de alterações poderá dar garantias mínimas de que
as alterações terão um impacto positivo sobre a organização, maximizando a relação entre os
seus aspectos positivos e negativos.
Em suma, todas as alterações independentemente da sua natureza e origem implicam a adopção de processos, políticas, práticas e comportamentos para que sejam bem-sucedidas.

1.1

Âmbito

A presente dissertação incide sobre dois temas: o primeiro dedicado à gestão de serviços de
tecnologias de informação, focado no processo de gestão de alterações apresentado no quadro
de referência de melhores práticas de gestão de serviços de TI, o ITIL® v3 (do inglês, Information
Tecnhology Infrastrutucre Library); e o segundo dedicado a Data Warehouse/Business Intelligence, como ferramenta de monitorização e apoio à decisão do processo acima referido.
A dissertação nasceu da necessidade sentida pelos Serviços de Informática (SI) do ISCTE-IUL
de adopção das melhores práticas do ITIL® v3 e sua adaptação em IES. Os SI pretendem dar
2
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continuidade ao programa de implementação de processos de ITIL® v3 na organização, permitindo posteriormente a obtenção de uma certificação de qualidade de acordo com a norma internacional ISO/IEC 20000:2011. Esta norma, que se enquadra no espírito mais geral da norma ISO
9001:2008, incide especificamente na gestão de serviços de tecnologias de informação e foi criada para estabelecer um entendimento global comum acerca da qualidade na gestão de serviços
de TI. A obtenção de tal certificação demonstra a qualidade dos serviços de TI prestados pela
organização. Actualmente, no ISCTE-IUL encontra-se implementado o processo de gestão de
activos de serviço. No decorrer da presente dissertação foram implementados, com o auxílio da
Alexandra Castelo Branco1, no EasyVista (ferramenta de GSTI utilizada no ISCTE-IUL) os processos de satisfação de pedidos de serviço e de gestão de incidentes modulados por Paulo Ferreira (2010). Apesar de a tarefa não pertencer ao núcleo do âmbito da dissertação esta foi de
extrema utilidade pois permitiu aprofundar conhecimentos técnicos sobre a ferramenta de GSTI.
A participação em acções de formação promovidas pela Staff&Line referentes à utilização da
aplicação e a configuração dos processos de gestão de incidentes e de satisfação de pedidos de
serviço serviram como alicerces para a posterior implementação do processo de gestão de alterações no EasyVista. A execução desta actividade permitiu enaltecer conhecimentos de ITIL®
acerca dos referidos processos e conhecer a forma de funcionamento dos SI do ISCTE-IUL contribuindo para integração mais fácil no departamento.
Uma vez que os processos de gestão de incidentes e de satisfação de pedidos de serviço se
encontram a ser analisados, desenhados e implementados, concluiu-se que a implementação do
processo de gestão de alterações é o próximo passo lógico a percorrer, pois assegurará a continuidade dos serviços de TI fornecidos pela IES.

1.2

Problema

Neste momento os SI do ISCTE-IUL não possuem mecanismos definidos para registar e controlar as alterações que são executadas nos seus itens de configuração2.
Frequentemente, o impacto das alterações efectuadas em itens de configuração dos serviços de
TI da organização não é antecipado, não se evitando, por isso, que os serviços fornecidos sejam
afectados negativamente. Reina no departamento3 uma atitude reactiva face às alterações, onde
estas não são planeadas nem acompanhadas de forma a garantir o sucesso das suas implementações.

1

Colaboradora da Staff&Line que auxiliou a configuração dos processos de gestão de incidentes e de satisfação de pedidos de serviço no EasyVista (Software de aplicação de GSTI utilizado no ISCTE-IUL, desenvolvida pela empresa Staff&Line).
2
Um item de configuração é qualquer componente que necessite ser gerido de forma a fornecer um serviço de TI. A informação sobre cada item de configuração (do inglês, configuration item - CI) é registada no sistema de gestão da configuração e é mantido durante todo o
seu ciclo de vida pelo processo de gestão da configuração. Quaisquer alterações aos CI estão
sob controlo do processo de gestão de alterações. Os CI incluem tipicamente hardware, software, instalações, pessoas e documentos formais, tais como documentos de processos e acordos de nível de serviço.
3
Nesta dissertação o termo departamento será utilizado para designar os Serviços de Informática do ISCTE-IUL.
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Muitas das vicissitudes não têm visibilidade na organização e são detectadas presencialmente.
Outras são detectadas apenas quando ocorrem incidentes4 com origem numa alteração mal gerida. O processo de gestão de alterações é necessariamente um processo transversal a todos os
outros processos, funções e serviços, sendo fundamental a colaboração de todos os intervenientes para que as alterações proactivas promovidas na organização produzam os resultados desejados e para que as alterações não antecipadas tenham um impacto negativo tão pequeno quanto possível. Uma má gestão de alterações prejudica o trabalho realizado por todos os utilizadores
dos serviços de TI no ISCTE-IUL, não só pelos possíveis impactos negativos de consequências
não antecipadas das alterações, mas também porque, na ausência de um processo bem definido
para as implementar, é comum que os utilizadores não sejam delas notificadas.
Frequentemente, a informação referente aos itens de configuração da organização e respectivas
relações de dependência não está registada, é inconsistente ou é mesmo desconhecida. A deficiente gestão de acessos a itens de configuração aliada à inexistência de procedimentos formais
para autorizar alterações resulta em modificações indevidas dos itens de configuração. Desta
forma, muitas alterações acabam por produzir interrupções de serviço com um impacto significativo na organização.
A implementação do processo de gestão de alterações permitirá também reduzir a quantidade de
trabalho não planeado, que hoje em dia corresponde a uma proporção muito elevada no esforço
despendido pelos SI. Ademais, dada a falta de pessoal qualificado de que os SI sofrem cronicamente, trabalho não planeado acaba por ser realizado por colaboradores com cargos de direcção
ou coordenação e com elevado grau de responsabilidade na organização, que assim se vêem
impossibilitados de se dedicarem a tarefas mais produtivas.
Recentemente, os SI do ISCTE-IUL efectuaram alterações ao seu sistema de impressão. Estas
alterações, indevidamente geridas, conduziram a problemas que teriam sido facilmente evitados
se, no departamento, existisse um processo de gestão de alterações bem definido. O facto de
não ter sido realizado qualquer tipo de planeamento teve consequências na organização. Nomeadamente, a violação das regras de nomenclatura de itens de configuração existente no departamento e a incorrecta configuração do servidor, que foi instalado num domínio estranho aos
utentes, exigindo aos mesmos um procedimento extra de autenticação, tornando o processo
mais complexo. Outro percalço durante a alteração decorreu da instalação do servidor após uma
actualização ao sistema operativo. A existência do processo de gestão de alterações, na actividade de revisão do pedido de alteração, identificaria a deficiente instalação do software prevenindo desta forma quaisquer incidentes que pudessem ocorrer no ambiente produtivo da instituição.

4
Um incidente é originado por
uma redução da qualidade de um
ainda não tenha tido impacto num
de um disco rígido de um conjunto

uma interrupção não planeada de um serviço de TI ou por
serviço de TI. Uma falha de um item de configuração que
serviço de TI é também um incidente. Por exemplo: a falha
de discos em espelho (DSI 2011).

4

GESTÃO DE ALTERAÇÕES DO ITIL® V3 NOS SI DO ISCTE-IUL

O EasyVista é a ferramenta de GSTI (Gestão de Serviços de Tecnologias de Informação) utilizada pelos SI do ISCTE-IUL e é desenvolvida pela empresa Staff&Line. Actualmente no ISCTE-IUL
encontra-se implementado o processo de gestão de activos de serviço e durante o período de
execução da dissertação serão implementados os processos de gestão de incidentes e satisfação de pedidos.
Uma vez implementado o processo de gestão de alterações nos SI, o EasyVista é capaz de fornecer relatórios referentes ao funcionamento do processo, no entanto a informação disponibilizada pela aplicação é demasiado genérica não satisfazendo os requisitos dos coordenadores do
departamento que necessitam de métricas mais detalhadas do processo para identificar áreas de
melhoria no mesmo, melhorar a comunicação entre os SI e a gestão de topo do ISCTE-IUL (i.e.,
a Reitoria) e tomar decisões fundamentadas em factos.
É muito importante, por isso, criar mecanismos e processos que assegurem que toda a informação relativa aos itens de configuração e suas dependências seja registada, que todas as alterações proactivas sejam planeadas, que o seu impacto seja avaliado, que medidas de mitigação de
riscos sejam previstas e planeadas e que todas as alterações efectuadas sejam registadas. Isso
implica promover uma cultura de alteração e de qualidade ao longo de toda a organização, educar todos os envolvidos acerca dos riscos de alterações não planeadas e solicitar comportamentos mais responsáveis aquando da ocorrência de alterações.
O problema que esta dissertação aborda é o débil processo ad hoc de gestão de alterações de
TI, actualmente em vigor no ISCTE-IUL. A ausência de um processo bem definido provoca graves consequências para a organização, nomeadamente:
• Imprecisão na previsão do impacto de alterações nos itens de configuração do ISCTEIUL e deficiente documentação culmina frequentemente em alterações mal geridas;
• Incapacidade de manutenção de uma base de dados da gestão da configuração actualizada e consistente; e finalmente,
• A inexistência de mecanismos para o registo formal das alterações efectuadas aos itens
de configuração do ISCTE-IUL.

1.3

Objectivos

Esta dissertação tem como objectivo contribuir para a implementação de um processo de gestão
de alterações adequado ao ISCTE-IUL. Pretende-se assegurar, tanto quanto possível5, a manutenção, no sistema de gestão da configuração, de um registo exaustivo de todas as alterações
efectuadas, assim promovendo não apenas a responsabilidade individual dos intervenientes no
5
Deve estar indicado na política de alteração da instituição uma cláusula onde os colaboradores dos SI se comprometem a registar na ferramenta de GSTI todas as alterações realizadas aos itens de configuração da instituição. Este comportamento implica uma decisão política
e o patrocínio da gestão de topo da organização. Só assim se poderá gerir adequadamente as
mesmas e manter uma base de dados da gestão da configuração actualizada.
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processo, mas sobretudo a rastreabilidade das configurações de qualquer item de configuração.
Alterações com elevado impacto na organização deverão resultar de um pedido avaliado e aprovado por um conselho estabelecido para o efeito. Este conselho analisará o impacto, riscos, necessidade e custos inerentes a cada pedido de alteração. Uma vez aceite um pedido de alteração, serão accionados os mecanismos para o seu planeamento e implementação. Alterações
cujo risco e custo associados sejam baixos não necessitam de ser autorizadas por um conselho
bastando somente uma aprovação prévia do gestor de alterações para a sua implementação.
O trabalho realizado no âmbito desta dissertação inclui a análise, o desenho, a implementação e
o controlo do processo de gestão de alterações no ISCTE-IUL, adoptando as melhores práticas
de ITIL® v3 relativamente à gestão de alterações e adaptando-as à realidade da instituição. Serão definidos métodos e procedimentos padronizados para o tratamento eficaz e eficiente das
alterações, garantindo que todas as alterações são registadas, avaliadas, autorizadas, prioritizadas, planeadas, testadas, implementadas, documentadas e revistas num ambiente controlado.
A melhoria contínua é uma das fases do ciclo de vida dos serviços tal como definido pelo ITIL®. A
melhoria contínua não se restringe aos serviços, englobando também os próprios processos que
garantem o fornecimento desses mesmos serviços. Assim, uma vez implementado o processo de
gestão de alterações, será necessário analisar, desenhar, implementar e controlar um sistema de
Business Intelligence (BI) que permita analisar a execução desse processo e reportar informação
útil para a sua gestão. O sistema será desenvolvido sobre um repositório de dados seguindo a
metodologia de desenvolvimento de data warehouse proposta por Kimball (2008), de modo a
permitir a produção de relatórios e a criação de painéis de instrumentos com informação relevante, solicitada pelo dono do processo ou a gestão de topo (o Director dos SI e o Vice-Reitor para
as TI no caso do ISCTE-IUL), acerca do processo de gestão de alterações implementado no
ISCTE-IUL. Os indicadores serão comparados com as metas para eles definidos, de modo a
aferir o cumprimento de objectivos por parte do processo. Estas métricas permitirão identificar
aspectos do processo passíveis de melhoria.

1.4

Contribuições

A implementação de um processo de gestão de alterações é de fulcral importância para o ISCTE-IUL, pois:
•

Aproximará o ISCTE-IUL do grau de maturidade necessário para obter uma certificação
de qualidade de acordo com a norma internacional ISO/IEC 20000:2011. Uma tal certificação melhoraria a imagem dos SI junto dos seus utilizadores e, sobretudo contribuiria
para aumentar o prestígio de toda a organização.

•

Reduzirá o número de alterações não autorizadas, não planeadas ou incorrectamente
implementadas. Essas alterações afectam negativamente a qualidade do serviço de TI e
conduzem a um aumento indesejado da quantidade de trabalho não planeado.
6
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•

Os mecanismos necessários para a execução dos pedidos de alteração passarão a ser
accionados, com prontidão, levando a um melhor cumprimento dos acordos de nível de
serviço associados aos serviços afectados.

•

A análise dos pedidos de alteração permitirá a realização de uma melhor avaliação do
risco e do impacto, tal como realizar estimativas mais precisas acerca do custo, do tempo e da qualidade das mesmas.

•

Contribuirá para o cumprimento de requisitos legais, governamentais, regulamentares e
contratuais.

•

Assegurará a fiabilidade e a continuidade dos seus serviços de TI após a realização de
alterações aos itens de configuração garantindo assim a criação directa ou indirecta de
valor para os clientes do ISCTE-IUL.

•

Possibilitará reduzir custos associados às alterações e simultaneamente servir os utilizadores com os níveis de serviço acordados, devido a um planeamento cuidadoso das alterações a realizar.

•

Aumentará a produtividade e satisfação dos utilizadores, uma vez que aumentará a disponibilidade dos serviços que antes era reduzida pela ocorrência de alterações não controladas que frequentemente causavam a sua disrupção.

•

Reduzirá significativamente o tempo médio para o restauro dos serviços, pois possibilitará uma eficiente e célere aplicação de medidas correctivas.

•

Contribuirá para que os colaboradores dos SI adquiram maior experiência e conhecimento relativos ao ITIL® v3 e à implementação das suas melhores práticas.

O sistema de BI a desenvolver facilitará a gestão do processo de gestão de alterações, uma vez
que monitorizará os principais indicadores de desempenho do processo e identificará aspectos
do processo que necessitem de melhorias.
Finalmente, a dissertação pretende contribuir para o avanço dos conhecimentos de gestão de
serviços de TI através da descoberta de melhores práticas para o processo de gestão de alterações aplicado a IES em Portugal. Este estudo poderá ser utilizado como um guia para outras
instituições académicas que desejem implementar o processo de gestão de alterações do
ITIL® v3. De modo a facilitar a consulta da dissertação, esta deverá encontrar-se disponível no
repositório de dissertações da biblioteca do ISCTE-IUL. Será igualmente disponibilizada uma
versão digital do estudo para que este possa ser introduzido na b-on (Biblioteca do Conhecimento Online) facilitando a obtenção de informação a quem apresente interesse relativamente ao
tema de implementação e monitorização do processo de gestão de alterações em IES, neste
caso concreto o ISCTE-IUL.
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1.5

Estrutura do documento

A dissertação está organizada em 5 capítulos, subdivididos em diversos tópicos, para ajudar a
sua estruturação e compreensão.
No Capítulo 2 apresenta-se a fundamentação teórica. Será realizada uma breve introdução aos
modelos e metodologias de gestão de serviços de TI e será apresentada uma exposição sobre o
quadro de referência ITIL® v3. De seguida será abordado em detalhe o processo de gestão de
alterações do referido quadro e no final serão abordadas as temáticas de Data Warehouse e
Business Intelligence explicitando alguns conceitos que serão úteis para o desenvolvimento da
dissertação.
No Capítulo 3 é considerada a fase de análise, desenho e desenvolvimento do processo de gestão de alterações no ISCTE-IUL.
No Capítulo 4 são apresentadas as fases de análise, desenho e desenvolvimento do sistema de
DW/BI da dissertação.
No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões da dissertação e as recomendações para estudos posteriores.
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2. Estado de Arte
2.1

Modelos e Metodologias de GSTI

Num mundo caracterizado pela constante evolução da tecnologia, as instituições estão cada vez
mais dependentes das suas infra-estruturas tecnológicas para servirem os seus clientes e satisfazerem as suas necessidades organizacionais. Os modelos e metodologias de gestão de serviços de TI são quadros de referência de eficácia e eficiência comprovada que agilizam organizações em termos de adaptabilidade e flexibilidade, permitindo optimizar a relação custo-benefício
existente nas mesmas (HP 2007). O objectivo desta disciplina incide na gestão de operações de
TI como serviços construídos através de processos bem definidos de modo a satisfazer os requisitos de negócio e alinhar as TI com os objectivos organizacionais (Galup 2009). A implementação destes modelos e metodologias requer o patrocínio da gestão de topo por forma a obter o
envolvimento de toda a organização e gerir eficientemente as alterações que irão ocorrer no seu
seio. É imperativo estabelecer planos de comunicação adequados a fim de sensibilizar todas as
partes interessadas e aumentar a sua compreensão relativamente às alterações. Para além disso, é aconselhável realizar acções de formação que posteriormente irão permitir definir processos, consciencializar as pessoas alcançando assim o seu apoio e recrutar líderes que assegurarão o sucesso da implementação das metodologias.
Existem quarto perspectivas (“4 P’s”) ou atributos que permitem explicar o conceito de GSTI
(Blokdijk e Menken 2009), são elas:
•

Parceiros/Fornecedores: Aborda a importância destas relações e a forma de como estes
contribuem para o fornecimento de serviços de TI.

•

Pessoas: Examina se as pessoas possuem as competências e conhecimentos necessários para desempenhar as suas funções.

•

Produtos/Tecnologia: Abrange serviços de TI, hardware e software, orçamentos e ferramentas.

•

Processos: Verifica a conformidade entre o fornecimento de serviços e os seus respectivos processos.

Todas estas perspectivas deverão ser consideradas e geridas se desejamos desenhar, implementar e operacionalizar com sucessos os serviços de TI fornecidos pela organização.
O sucesso na implementação de GSTI traduzir-se-á num aumento de qualidade dos serviços de
TI prestados, num custo da qualidade do serviço justificável, no cumprimento de requisitos de
negócio e na definição clara de responsabilidades na organização.
De entre todos os modelos e metodologias de GSTI existem algumas que se destacam pela notoriedade obtida e expressa nos meios de comunicação utilizada pela comunidade científica. São
9
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eles: Control Objectives for Information and related Technology (CobiT), International Organization for Standardization 9000 (ISO 9000), Information Technology Service Capability Maturity
Model Integration (ITS-CMM) e Information Technology Infrastructure Library® (ITIL®) (ver Tabela
1).
Tabela 1 – Categorização de modelos e metodologias de GSTI (van Bon e Verheijen 2006).
Categoria

Foco

Framework

Padrões de qualidade, aplicado a domínios espeGestão da qualidade

cíficos de TI (e.g. serviços, segurança, desenvol-

ISO 9000

vimento).
Avaliação e melhoria dos processos, do desemMelhoria da
Qualidade

penho ou outros, sem foco em aspectos das
operações de TI (e.g. gestão da segurança, mu-

ITS-CMM

dança, funções do help desk).
Governação de TI
Gestão da
Informação

Organização das funções das TI em termos de
responsabilidades, controlos e organização.

CobiT

Forma de execução e organização de certos
aspectos da gestão das TI, como a aquisição,

ITIL

fornecimento de serviços e requisitos.

Como podemos concluir da Tabela 1, o ITIL®, em comparação aos restantes quadros de referência, incide principalmente sobre o fornecimento de serviços de TI e como tal, será o eleito para
ser estudado e implementado durante esta dissertação nos Serviços de Informática, uma vez que
estes são os fornecedores de serviços de TI do ISCTE-IUL.
Outro quadro de referência a considerar é o Framework for ICT Technical Support (FITS) (The
FITS Foundation). Trata-se de uma versão simplificada do ITIL®, constituído por 11 processos,
cujas melhores práticas foram adaptadas às necessidades das instituições de ensino primário,
básico e secundário.

2.2

ITIL® v3

O ITIL® v3 é uma metodologia que reúne as melhores práticas orientadas à gestão de serviços
de tecnologias de informação. Trata-se de um quadro de referência em que o principal objectivo
é facilitar a prestação de serviços de TI de alta qualidade a um custo aceitável (Galup 2009). No
Anexo F encontra-se uma perspectiva global dos processos do ITIL® V3 (Figura 95) distribuídos
pelas respectivas fases do ciclo de vida do serviço.
Durante os anos oitenta, dada a crescente adopção de práticas de gestão de serviços de TI pela
maioria das organizações, surgiram os primeiros desafios, nomeadamente, o alinhamento estratégico da organização de modo a que as TI satisfizessem os requisitos de negócio e a necessidade da criação de mecanismos apropriados para resolução de problemas frequentes associados à implementação de GSTI. Estava dado o mote para que o governo do Reino Unido, numa
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tentativa de combate às ineficiências vividas no sector, compilasse e documentasse a forma de
como as melhores e as mais bem-sucedidas organizações encaravam a gestão de serviços de
TI. Assim nasceu o Information Technology Infrastructure Library®, comummente denominado
por ITIL® (OGC 2007). À medida que a sua popularidade aumentava entre a comunidade de serviços de TI do Reino Unido, foi criado o fórum ITIMF (IT Information Management Forum), mais
tarde conhecido por itSMF (IT Service Management Forum), cujo objectivo incide na disseminação de ideias e experiências de ITIL por toda a comunidade. Actualmente este fórum conta com
a contribuição de inúmeros praticantes de ITIL® espalhados por todo o mundo (OGC 2007).
O ITIL® é um quadro de referência de melhores práticas de GSTI em constante reformulação
devido aos avanços tecnológicos verificados e aos desafios emergentes colocados aos fornecedores de serviços de TI. Outro motivo para as constantes reformulações deriva da preocupação
do OCG (Office of Government Commerce) estabelecer explicitamente o elo de ligação entre
tecnologia e o negócio, com orientação fortemente focada nos processos necessários para o
fornecimento de serviços eficazes e eficientes aos clientes. Actualmente na sua terceira versão,
as mais de quarenta publicações oficiais originais do ITIL® foram reduzidas a cinco (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation e Continual Service Improvement)
mais publicações complementares.
A norma ISO/IEC 20000 baseada na norma British Standard 15000, igualmente conhecida como
‘the ITIL standard’, é uma norma internacional de qualidade que visa reconhecer e destacar todas as organizações que se diferenciam das demais pela qualidade dos serviços de TI prestados. Como símbolo de qualidade, a obtenção de tal certificação é um requisito básico para qualquer fornecedor de serviços de TI e a implementação de ITIL® poderá ser um dos meios para
atingir esse objectivo, uma vez que a certificação foi criada tendo em consideração esse quadro
de referência (Dugmore e Taylor 2008).
Segundo o OGC (OGC 2007), o ITIL® foi criado intencionalmente a partir do senso comum da
gestão de serviços de TI e a sua principal premissa é “do what works”. Possuí quatro características chaves que o distingue dos restantes modelos e metodologias de GSTI:
•

Não proprietário – Não se encontra restringido por nenhuma organização ou tecnologia
específica;

•

Não prescritivo – É passível de adopção e implementação por qualquer tipo de organização;

•

É composto pelas melhores práticas – Composto pela compilação de práticas de gestão
de serviços utilizadas pelas melhores e mais bem-sucedidas organizações; e finalmente,Inclui boas práticas6 – Graças a uma actualização constante dos conhecimentos de

6
Melhores práticas diferem das boas práticas na medida em que as melhores práticas correspondem a um conjunto de actividades ou processos de sucesso comprovado, adoptado por
múltiplas organizações mas que ainda não se tornou numa prática padrão da indústria (boas
práticas).
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GSTI, as melhores práticas vão sendo gradualmente substituídas por outras melhores. O
facto de, não implica que estas práticas deixem de ser incluídas no ITIL®.
As suas idiossincrasias são as razões para o sucesso e aceitação mundial deste quadro de referências (OGC 2007).

2.2.1 Vantagens
Para além das suas características particulares, o ITIL®, é largamente adoptado pelos praticantes
de GSTI devido aos benefícios que advém de tal implementação. O itSMF identificou as seguintes vantagens na implementação de ITIL® (Cartlidge, et al. 2007, Rudd 2004):
•

Aumento de satisfação de clientes e utilizadores em relação a serviços de TI;

•

Melhoria na disponibilidade de serviço, conduzindo a um aumento de receitas e lucros da
organização;

•

Redução de custos com trabalho não planeado e tempo perdido;

•

Gestão eficaz e eficiente de recursos;

•

Melhoria no tempo de produção de novos produtos e serviços para o mercado;

•

Tomada de decisão baseada em factos e optimização do risco.

•

Melhoria contínua da qualidade dos serviços de TI prestados;

•

Processos e procedimentos que podem ser auditados apurando o grau de conformidade
com as orientações das melhores práticas;

•

Melhoria das comunicações e consequente alinhamento estratégico entre as TI e o negócio;

Gonçalo de Jesus (2005-2006) enumera outros ganhos, de mais alto nível, que não se encontram nas publicações oficiais de ITIL® que são:
•

Terminologia comum que permite evitar ambiguidades e facilitar a interacção com os clientes de TI;

•

Diferença entre gestão e prática encurtada pois os gestores podem utilizar as publicações de ITIL® de maneira a assegurar que a gestão de serviços é feita de acordo com as
melhores práticas;

•

A existência de Standards Internacionais baseados no de ITIL® que estimulam a melhoria
contínua da qualidade dos serviços de TI; e por fim,
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•

Certificação independente muito valorizada no mercado de trabalho (Ferreira 2010).
Existem dois níveis principais de certificação: foundation e managers. O nível Foundation
é dedicado a todos aqueles com conhecimentos gerais dos processos e terminologia de
ITIL®, enquanto o nível managers é para os que possuem conhecimentos mais aprofundados de ITIL®, capazes de implementar e gerir os processos do quadro de referência.

2.2.2 Ciclo de vida do serviço
Como já foi previamente referido, o ITIL®, é um quadro de referência de melhores práticas de
GSTI e assim sendo é orientado a serviços. Convém clarificar a noção de serviço de acordo com
as publicações oficiais do ITIL®. Assim sendo, serviço é:
“… a means of delivering value to customers by facilitating outcomes customers want to
achieve without the ownership of specific costs and risks.”
(OGC 2007)
Os autores do quadro defendem que o serviço possui um ciclo de vida e ilustram-na Figura 1:

Figura 1 - Ciclo de vida e publicações do ITIL® (OGC, 2007).

Na Figura 1 estão representadas as fases do ciclo de vida do serviço que simultaneamente correspondem a publicações oficiais do ITIL®, com excepção do aro exterior que somente corresponde a publicações complementares.
Podemos constatar que um serviço de TI nasce na etapa de Estratégia de Serviço, onde são
definidas as estratégias, políticas e padrões do serviço. Nesta fase, a gestão de serviços deverá
ser considerado com um activo estratégico e não apenas como uma capacidade organizacional.
Aqui devem ser definidos objectivos e expectativas face às exigências dos clientes e do mercado. A Estratégia de Serviço é a fase nuclear do ciclo de vida do serviço pois é a etapa responsável pela gestão de custos e riscos associados aos porta-fólios de serviço da organização, asse13
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gurando por sua vez a eficiência e eficácia operacional como desempenhos distintivos (OGC
2007).
Uma vez definida a Estratégia de Serviço, a próxima fase é a do Desenho de Serviço. Nesta
etapa são definidos os planos para a criação e modificação de serviços e processos. A arquitectura do serviço, os padrões do serviço e pacotes de desenho serão elaborados nesta fase. Os
serviços para singrarem devem ser criados em conformidade com os objectivos estabelecidos na
fase de inicial do ciclo de vida (OGC 2007).
Seguindo o fluxo tradicional do ciclo de vida do serviço, o serviço nesta altura entrará na etapa
de Transição de Serviço que tratará de gerir a transição de um novo ou modificado serviço e/ou
processo de gestão de serviços para ambientes produtivos. A publicação referente à Transição
de Serviço fornece linhas orientadoras para que os requisitos definidos na Estratégia de Serviço
e codificados no Desenho de Serviço sejam eficientemente concretizados na operação de serviço, simultaneamente controlando os riscos de erros e disrupções de serviço (OGC 2007).
É na Operação de Serviço que os serviços de TI são diariamente fornecidos aos seus clientes e
utilizadores e os processos de gestão de serviços são efectivamente operacionalizados. É o principal ponto de contacto com os clientes e utilizadores de serviço, que vêem esta etapa como a
derradeira fase para a adição de valor (OGC 2007).
Finalmente existe a fase de Melhoria Contínua de Serviço que é transversal a todas as outras
etapas do ciclo de vida. À medida que os fornecedores de serviço adquirem competências na
prestação de serviço, os mesmos vão aprimorando a sua actividade. Através da melhoria contínua dos seus serviços, os fornecedores de serviço podem estabelecer relações fiáveis e duradouras com os seus clientes (OGC 2007).
A Figura 2 permite compreender melhor a interacção existente entre as diversas etapas do ciclo
de vida do serviço. Podemos concluir que se trata de um ciclo iterativo em que cada fase recebe
informação do seu antecedente e fornece dados ao seu sucessor. É possível detectar a influência de Edward Deming e do ciclo de controlo de qualidade/melhoria contínua, o ciclo PDCA (do
inglês, Plan Do Check Act) no respectivo diagrama. Numa breve analogia, as etapas de Estratégia de Serviço, Desenho de Serviço e Transição de Serviço correspondem ao planeamento
(Plan) referido por Deming. A Operação de Serviço coincide com a execução (Do) de Deming. A
verificação (Check) do ciclo PDCA é realizada pela fase de Melhoria Contínua de Serviço que
através de métricas avalia o desempenho dos processos e consoante os dados obtidos, caso se
justifique, executa acções de melhoria nos respectivos processos (Act) e consequentemente
melhora a qualidade dos serviços de TI prestados pela organização.
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Figura 2 - Perspectiva geral do quadro de referência e das actividades por etapas do ciclo de vida do
serviço (OGC, 2007).

Em suma, cada etapa do ciclo de vida do serviço condiciona e é condicionada por outras etapas.
A maneira de optimizar os proveitos provenientes da implementação de ITIL® passará obrigatoriamente pela consideração de todas as fases do ciclo de vida do serviço (OGC 2007).

2.2.3 Processos do ITIL®

Figura 3 - Diagrama adaptado de Rui Soares da distribuição dos processos por fases do ciclo de
vida do serviço (Soares).
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A Figura 3 é elucidativa da distribuição dos vários processos de ITIL® pelas diferentes fases do
ciclo de vida do serviço. Os processos coloridos com a mesma cor pertencem à mesma publicação de ITIL®, por exemplo, os processos referenciados a amarelo são abordados na publicação
de Melhoria Contínua de Serviço, os roxos na Estratégia de Serviço e assim sucessivamente. É
possível observar a existência de processos transversais a quase todo o ciclo de vida do serviço
como é o caso da Gestão de Procura, a Gestão Financeira de TI, a Gestão da Segurança de
Informação, Gestão de Fornecedores, Gestão de Alterações, Gestão de Activos de Serviço e
Configurações e Gestão do Conhecimento. De salientar que muitos dos processos estão presentes em mais que uma fase do ciclo de vida do serviço. Este facto é facilmente explicado através
das interacções e dependências existentes entre os processos, como já foi referido anteriormente.

2.2.4 Panorama actual
Dados resultantes de um inquérito global realizado pela itSMF (2010) acerca da experiência da
gestão de serviços revelam que o ITIL® é o quadro de referência de GSTI mais utilizado, correspondendo aproximadamente a 70% (considerando a segunda e terceira versão do ITIL® em conjunto) das respostas dos inquiridos. O questionário foi preenchido por organizações em diferentes países e sectores industriais.

Figura 4 - Adopção de quadros de referência (itSMF, 2010).

É possível concluir a partir da análise do gráfico da Figura 4 que a tendência da GSTI passa pela
transição da segunda para a terceira versão do ITIL®. Os resultados apresentados sugerem a
elaboração de planos para a implementação de ITIL®V3, assim como do quadro de referência
ISO/IEC 20000 e do Cobit. O mesmo estudo indica que a Gestão de Incidentes é o processo de
ITIL® implementado pela maioria das organizações que participaram no inquérito, seguido de
perto pelo processo de Gestão de Alterações.
Um estudo internacional levado a cabo pela Hornbill7 (2009) procura explorar quais os níveis de
adopção de ITIL® no mercado de trabalho e quais as razões para tal adopção. Este estudo
(Hornbill 2009) foi elaborado com a colaboração de pessoas responsáveis pela gestão de servi7
A Hornbill é um fabricante de software que desenvolve soluções informáticas para a indústria da gestão de serviços e tecnologias de informação(http://hornbill.com/company/).

16

GESTÃO DE ALTERAÇÕES DO ITIL® V3 NOS SI DO ISCTE-IUL

ços de TI. No estudo estão incluídas todo o tipo de organizações (pequenas, médias e grandes)
dos sectores privados e públicos. O nível de maturidade do ITIL® registado pela Hornbill indica
que 32% dos inquiridos afirmam possuir níveis elevados de maturidade do quadro de referência,
55% encontra-se nos patamares médios e baixos de maturidade e para 13% dos participantes
esta é a primeira experiência com ITIL®.
No gráfico da Figura 5 são apresentadas as principais razões para a adopção do quadro de referência ITIL®. A qualidade de serviço e a satisfação de clientes são os principais factores impulsionadores para a implementação de ITIL®. Contudo, após a implementação, um dos principais
benefícios efectivamente alcançados prende-se com a utilização de processos padronizados.
Este benefício adquire maior relevância face à satisfação de clientes durante o desenvolvimento
do estudo, uma vez que é uma das vantagens efectivamente alcançada e compreendida no seio
das organizações.

Figura 5 - Razões para a adopção de ITIL® (Hornbill, 2009).

Existem, no entanto barreiras à implementação de ITIL® nas organizações. As razões de insucesso são explicadas na Figura 6 que dá um maior ênfase à falta de recursos (tempo e pessoas)
e à resistência à mudança. As pessoas (as apropriadas, com os conhecimentos adequados e em
número suficiente) são fundamentais para a próspera implementação deste quadro nas organizações.
O estudo da Hornbill prossegue procurando perceber qual o alinhamento entre o negócio e o
departamento das TI. Apenas 3% considera ter reduzido conhecimento do papel a desempenhar
pelo departamento de TI na organização. A opinião dos questionados oscila, um terço afirma que
o departamento de TI é puramente focado em tecnologia, outro terço respondeu que o departamento é uma unidade de negócio competente que fornece serviços críticos quando necessário e
o restante terço indica que o TI é um excelente parceiro estratégico dentro do negócio.
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Figura 6 - Barreiras à adopção de ITIL® (Hornbill, 2009).

Figura 7 - Processos de ITIL® implementados por fase do ciclo de vida (Hornbill, 2009).

A Figura 7 indica que a Operação de Serviço é a fase do ciclo de vida do serviço maioritariamente implementada nas organizações. Este facto pode ser explicado, tendo por base a Figura 8,
que exprime os processos de Gestão de Incidentes e de Gestão de Alterações como os processos mais implementados nas organizações. A inferência retirada destes factos é de que as organizações não estão a seguir o fluxo normal do ciclo de vida do serviço (Estratégia de Serviço até
à Operação de Serviço), potenciando a criação de silos processuais e um desalinhamento estratégico entre as TI e o negócio. O investimento das organizações nos processos de operação de
serviço poderá ser explicado pelo facto de serem processos que são executados diariamente na
organização e são aqueles com maior visibilidade para os clientes/utilizadores. Outra explicação
possível prende-se com a evolução do ITIL® para a sua terceira versão. Muitas das organizações
implementaram o ITIL® v2, e implementaram os processos de gestão de problemas e gestão de
incidentes. Na transição para o ITIL® v3, os referidos processos sofreram ligeiras alterações contribuindo assim para uma adaptação e implementação mais simples do que os restantes processos do quadro de referência. Relativamente aos processos com maior percentagem de planeamento e menor taxa de implementação, estes correspondem a processos da fase de Estratégia
de Serviço do ciclo de vida do serviço. São processos que exigem um planeamento mais cuida18

GESTÃO DE ALTERAÇÕES DO ITIL® V3 NOS SI DO ISCTE-IUL

doso e a sua implementação é mais morosa. Normalmente os processos da fase de Estratégia
de Serviço são implementados por organizações que iniciem o programa de adopção das melhores práticas de ITIL® ou organizações que possuam algum grau de maturidade dos restantes
processos de ITIL®.

Figura 8 - Taxa de implementação e planeamento dos processos de ITIL® (Hornbill 2009).

Finalmente são apuradas as organizações que implementaram o catálogo de serviços, instrumento crucial para o funcionamento eficaz e eficiente do ITIL®. O catálogo de serviços é uma
base de dados ou um documento estruturado que contém informação sobre todos os serviços de
TI disponíveis na organização. É divulgado aos clientes e utilizado para o fornecimento de serviços pois nesse catálogo estão definidos os entregáveis, preços, pontos de contacto e muitas
outras informações (OGC 2007). Segundo o estudo 78% dos inquiridos possuem ou encontramse a desenvolver um catálogo de serviços.
Relativamente ao ambiente universitário, a UCISA (Universities and Colleges Information Systems Association) documentou a experiência de 13 IES do Reino Unido na implementação de
ITIL® (UCISA). O diagrama seguinte apresenta o grau de maturidade média dos processos implementados nas organizações. A escala de maturidade utilizada foi a seguinte:
•

Não planeado – 0;

•

Planeado – 1;

•

Parcialmente implementado/emergente – 2;

•

Implementado/ a ser evoluído – 3.

É possível apurar o grau de sofisticação destas instituições na adopção das melhores práticas de
ITIL® com base na imagem seguinte. Grande parte dos processos tem um grau de maturidade
superior a 2,5 (ver Figura 9). Relativamente ao processo de Gestão de Alterações, este apresenta-se como um processo parcialmente implementado/emergente.
19

Estado de Arte

Figura 9 - Maturidade média dos processos de ITIL® nas universidades britânicas (Martins 2010).

A nível individual, verificamos que a universidade de Dundee8 é a mais evoluída em termos de
processos de ITIL® (ver Figura 10). Estes elevados níveis de maturidade do quadro de referência
nas IES britânicas podem ser explicados pelo facto de o ITIL® ter tido origem no Reino Unido e
desde muito cedo foi incentivada a sua adopção e implementação, havendo posteriormente uma
rápida divulgação dos benefícios e das melhores práticas associadas a este referencial.

Figura 10 - Nível de maturidade das universidades estudadas (Martins 2010).

Actualmente nos Serviços de Informática do ISCTE-IUL está a decorrer o programa de implementação de melhores práticas de ITIL® v3. Até ao momento desta dissertação foi implementado
o processo de gestão de activos de serviço (Martins, Cardoso, et al. 2010) e conjuntamente com
a implementação do processo de gestão de alterações estão a ser implementados os processos
de gestão de incidentes e satisfação de pedidos desenhados por Paulo Ferreira (2010).

8
A universidade de Dundee situa-se na cidade de Dundee na Escócia e a partir do website
da instituição(http://www.dundee.ac.uk/ics/) é possível consultar o catálogo de serviços da
mesma. Contudo certas áreas da página são de acesso reservado a alunos e docentes, inclusive a secção de gestão de alterações.

20

GESTÃO DE ALTERAÇÕES DO ITIL® V3 NOS SI DO ISCTE-IUL

2.3

Gestão de Alterações do ITIL®

Uma gestão de alterações proactiva é uma das características essenciais para o sucesso das
organizações de TI (Jesus 2005-2006). A Gestão de Alterações é um dos processos da fase de
Transição de Serviço do ciclo de vida do serviço e a sua implementação é fulcral para assegurar
a continuidade dos serviços de TI. As alterações independentemente da sua natureza, reactiva
ou proactiva, devem ser geridas de maneira a minimizar o seu impacto negativo e disrupções de
serviço. A sua gestão traduzir-se-á numa exposição consciente ao risco e a um aumento de eficácia e eficiência na implementação de alterações. A gestão de alterações a um nível operacional irá melhorar a disponibilidade, desempenho e tempos de resposta dos serviços de TI prestados pela organização. Uma gestão especializada da alteração contribuirá para a redução de erros e tempos de inactividade das operações de TI. Esta abordagem permitirá reduzir custos e
tempo perdido frequentemente conotados à ingerência das alterações. De forma a responder
adequadamente a cada pedido de alteração será necessário fazer uma avaliação detalhada do
pedido em termos de impacto e risco, obter a sua aprovação nos meios apropriados e com poder
para tal. Esta abordagem é essencial para equilibrar a necessidade da alteração com o seu impacto.

2.3.1 Objectivos
É da responsabilidade do processo de Gestão de Alterações facultar métodos e procedimentos
padronizados para o tratamento eficaz e eficiente das alterações que a organização terá de enfrentar. O processo deverá garantir que as alterações aos activos de serviço e itens de configuração são registadas no sistema de gestão da configuração da organização. As alterações deverão ser escrupulosamente analisadas e testadas com o intuito de minimizar incidentes, disrupções de serviço e quantidade de trabalho não planeado, optimizando desta forma o risco referente às mudanças a implementar. Assim será possível dar resposta às necessidades inconstantes
dos clientes e utilizadores e alinhar as TI com os requisitos de negócio (Lacy e Macfarlane 2007).
Em suma, o objectivo principal do processo de Gestão de Alterações é garantir que as alterações
são registadas, avaliadas, autorizadas, prioritizadas, planeadas, testadas, implementadas, documentadas e revistas num ambiente controlado.

2.3.2 Valor para o negócio
A implementação de um processo de gestão de alterações acrescenta valor a qualquer organização, especialmente se o núcleo do seu negócio coincidir com a prestação de serviços de TI. Os
fornecedores de serviço ao processarem alterações através de mecanismos padronizados transparecerão a imagem de fiabilidade e segurança, características fundamentais para os seus clientes e utilizadores. A execução de um processo de gestão de alterações será uma vantagem
competitiva em relação a outras organizações que não gerem convenientemente as suas alterações pois uma gestão eficaz e eficiente de alterações implicará uma maior capacidade de prioriti21
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zação e resposta às propostas de alteração de clientes e do negócio. Este processo permite
implementar alterações que cumprem os níveis de serviço acordados com o cliente e optimizar
custos (Lacy e Macfarlane 2007).
A gestão de alterações contribui também para o cumprimento de requisitos legais, governamentais, regulamentares e contratuais (Lacy e Macfarlane 2007).
Um profundo conhecimento sobre as alterações solicitadas e que se insiram no âmbito do processo de gestão de alterações, permitirá reduzir o número de alterações incorrectamente implementadas e consequentemente a quantidade de disrupções de serviço, defeitos e trabalho não
planeado. A produtividade dos colaboradores aumentará pois a disponibilidade de serviço deixará de ser condicionada por alterações indevidas que causem a sua disrupção. Avaliações meticulosas das alterações contribuirão para estimativas mais precisas de qualidade, tempo e custo das
alterações e aferir o nível de risco associado às mesmas, tornando a tomada de decisões num
acto baseado em factos (Lacy e Macfarlane 2007).
A existência de métodos e procedimentos padronizados aceleram a implementação das alterações respondendo prontamente às necessidades do negócio, reduzindo o tempo médio para
restaurar serviços graças a uma clara definição dos papéis e tarefas dos intervenientes no processo e a implementações eficazes e eficientes de alterações correctivas (Lacy e Macfarlane
2007).
Através do processo de gestão de alterações será possível manter actualizada e consistente a
informação existente no sistema de gestão de configuração das organizações promovendo não
apenas a responsabilidade individual dos intervenientes no processo, mas sobretudo a rastreabilidade das configurações de qualquer item de configuração (Lacy e Macfarlane 2007).
Finalmente, em conjunto com o processo de alterações do negócio, o processo de gestão de
alterações identifica oportunidades de melhoria do negócio (Lacy e Macfarlane 2007).
A soma de todos estes factores implicará um aumento de qualidade dos serviços de TI da organização e por conseguinte o aumento da satisfação dos utilizadores e clientes dos serviços.

2.3.3 Âmbito
“The addition, modification or removal of authorized, planned or supported service or service component and its associated documentation” (Lacy e Macfarlane 2007)
A gestão de alterações deve abranger todas as alterações aos activos de serviço e itens de configuração da organização. O porta-fólio de serviços poderá ser um instrumento eficaz para a definição do âmbito da gestão de alterações porque nele estão contidos todos os serviços em produção, em desenvolvimento e descontinuados do fornecedor de serviços. Tipicamente alterações
com impacto significativo na organização, como por exemplo, alterações da estrutura organizacional ou de políticas, devem ser consideradas nos meios apropriados para o efeito, mais precisa22
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mente, pela comissão executiva da organização. Alterações ao nível operacional, tradicionalmente, não são tratadas como alterações pois são classificadas como pedidos de serviço e concretizados pelo processo de satisfação de pedidos (e.g., reparação de uma impressora, alteração de
passwords ou substituição de periféricos).

2.3.4 Política de alteração
A política de alteração visa garantir o correcto funcionamento do processo de gestão de alterações e maximizar a taxa de sucesso de implementação das alterações. Em primeiro lugar é necessário criar uma cultura de gestão de alterações na organização, fortemente patrocinada pela
gestão de topo, onde alterações não autorizadas não serão consentidas. Para além do tradicional alinhamento do processo com outros processos de alteração da organização (gestão alteração de projecto, de partes interessadas e negócio) estão definidas na política de alteração as
regras de prioritização das alterações. São igualmente indicados os procedimentos a adoptar
para cada tipologia de alteração e os períodos para a realização de alterações, que deverão corresponder às necessidades do negócio e não das TI. Deverá ser definido um ponto único de
contacto para o tratamento das alterações evitando-se assim a probabilidade de conflitos entre
alterações e potenciais distúrbios ao ambiente produtivo. A restrição de acessos a pessoal não
autorizado a implementar alterações contribuirá para a redução do número de alterações não
autorizadas. Deverá ser expressa a necessidade de avaliação de todas as alterações com o intuito de determinar o impacto na capacidade do serviço. Assim como a avaliação das alterações,
deverá ser política da organização elaborar planos de remediação que permitam restaurar a situação original para cada alteração na ocorrência de problemas durante a mesma. As interfaces
com outros processos de gestão de serviços deverão ser aqui contempladas e descritas eliminando a possibilidade de criação de silos processuais indesejados. Um dos objectivos do ITIL® é
a promoção do contacto entre processos pois é através da comunicação entre os mesmos que a
gestão de alterações poderá determinar, por exemplo, com auxílio do processo de gestão de
activos de serviço e configuração, o impacto das alterações ou juntamente com o processo de
gestão de incidentes apurar os incidentes com origens em alterações incorrectamente implementadas. Finalmente deverão ser apresentadas as métricas para a avaliação de desempenho do
processo em questão, de maneira a monitorizar e melhorar continuamente o processo consoante
a análise das métricas (Lacy e Macfarlane 2007).

2.3.5 Tipologia das alterações
A revisão de literatura remete-nos para a existência de três tipologias de alterações (Lacy e
Macfarlane 2007) : alterações padrão, alterações normais e de emergência.

2.3.5.1

Alterações padrão

Uma alteração padrão é caracterizada por tarefas muito bem conhecidas, documentadas e de
sucesso comprovado. Este tipo de alteração é previamente aprovado pela gestão de alterações.
O risco e impacto associados a estas alterações são baixos e compreendidos pela organização.
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A gestão de alterações deverá manter uma lista de alterações padrão para aumentar a eficiência
do processo, caso contrário, poderão surgir elevados níveis de resistência a mudança devido à
elevada burocracia exigida para a execução de simples alterações. Dada a simplicidade deste
tipo de alterações, as alterações seguem os procedimentos definidos pelo processo de satisfação de pedidos da organização. A substituição de periféricos num computador ou a alteração da
palavra-passe de um utilizador são consideradas alterações padrão.

2.3.5.2

Alterações normais

Alterações normais envolvem mudanças aos itens de configuração da organização que seguirão
os procedimentos estabelecidos pela gestão de alterações para o seu eficaz e eficiente tratamento. São alterações de natureza proactiva com o intuito de realizar melhorias na prestação dos
serviços de TI das organizações (e.g., transição para serviço de impressão self-service).

2.3.5.3

Alterações de emergência

Alterações de emergência correspondem alterações correctivas com elevada urgência e impacto.
Adoptarão o procedimento normal de gestão de alterações com algumas excepções, e.g., a sua
aprovação é concedida pela comissão consultiva de alterações de emergência (ECAB do inglês,
Emergency Change Advisory Board) invés da comissão consultiva de alteração (CAB do inglês,
Change Advisory Board), a realização de testes será reduzida ou muitas vezes ignoradas consoante o grau de necessidade da sua implementação e o registo da sua documentação poderá ser
efectuado posteriormente à implementação da alteração. Um exemplo de alteração de emergência é a aplicação de medidas correctivas a um servidor aplicacional que deixa de fornecer normalmente os seus serviços e afecta um elevado número de utilizadores na execução das suas
actividades.

2.3.6 Processo de gestão de alterações
A Figura 11 descreve o processo de gestão de alterações praticado no ITIL®. O processo iniciase com a criação e registo de um pedido de alteração (RFC, do inglês Request for Change) que
poderá ser proveniente dos utilizadores dos serviços de TI, da fase de Operação de Serviço de
modo a aplicar alterações correctivas ou da fase de Desenho de Serviço incorporando alterações
de melhoria aos serviços prestados pela organização. Nos pedidos de alteração deverá ser atribuído um identificador único e nele deverá estar registada toda a informação relevante para o
tratamento da alteração (e.g., motivo da alteração, itens afectados, os riscos associados à mesma, os benefícios esperados, etc.). Os atributos pertencentes ao formulário de pedido de alteração deverão ser padronizados de forma a facilitar a criação de relatórios. Representarão o histórico da alteração porque à medida que um RFC vai avançando no processo a sua informação
será actualizada no sistema de gestão de configuração. A submissão de RFC poderá ser feita
através de formulários em papel, via correio electrónico ou web. Contudo, é aconselhada a utilização de ferramentas de GSTI para facilitar a gestão dos registos de RFC.
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Figura 11 - Processo de gestão de alterações normais do ITIL® (Lacy e Macfarlane 2007).

Após a criação e registo de RFC, a equipa de gestão de alterações tratará de filtrar os pedidos,
rejeitando aqueles que sejam inexequíveis, duplicados de pedidos existentes ou pedidos com
informação incompleta. De seguida, a mesma equipa efectuará uma avaliação do pedido de alteração às quais devem ser respondidas sete questões, os sete R’s da gestão de alteração que
são (Lacy e Macfarlane 2007):
•

Quem solicitou a alteração (Raised)?

•

Qual o motivo para a alteração (Reason)?

•

Quais os benefícios expectados da alteração (Returns)?

•

Quais os riscos associados à mesma (Risks)?

•

Quais os recursos necessários à implementação da alteração (Resources)?

•

Quem será o responsável pela construção, teste e implementação da alteração (Responsible)?

•

Quais as relações entre a alteração analisada e as restantes alterações (Relations)?
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A participação da comissão consultiva de alterações nesta actividade permitirá responder as
estas questões com maior precisão, uma vez que a comissão é composta por membros com
conhecimentos mais especializados e com uma perspectiva mais geral dos serviços fornecidos
pela organização. É considerada melhor prática a realização de uma avaliação baseada no risco
durante a avaliação do impacto de uma alteração. Deverão ser apuradas os factores que poderão originar disrupções de serviço, impedir o fornecimento das garantias de serviço ou contrariar
objectivos e políticas organizacionais. A utilização de uma matriz que relaciona o impacto e a
probabilidade de ocorrência do risco da implementação ou não implementação da alteração será
útil para a categorização do risco da alteração. A avaliação do risco deve seguir cinco etapas:
identificação dos riscos, identificação de quem e do que poderá ser afectado, quantificação do
risco associado, definição de medidas de controlo de forma a mitigar o risco e finalmente identificar os níveis de risco residual (Andy 2007). Nesta actividade deve ser atribuída uma prioridade à
alteração consoante a tabela de prioridades definidas na organização que deverá combinar o
impacto e a urgência da mesma. Todos os membros da autoridade de alteração devem avaliar a
alteração em termos de impacto, urgência, riscos, benefícios e custos de forma a proceder-se a
uma aprovação ou não consciencializada da alteração. Deverá igualmente ser estabelecido o
plano de remediação da alteração, as ordens de trabalho para as equipas que a vão implementar
e a sua calendarização. Sempre que possível as alterações deverão ser agrupadas em pacotes
de liberação e instalação que serão posteriormente encaminhados para o processo de liberação
e implantação que as irá implementar nos períodos reservados à execução das alterações. Este
deve ir de encontro às necessidades de negócio e não do departamento de TI, de maneira a
evitar períodos críticos de negócio. A calendarização das alterações e o planeamento de indisponibilidade de serviço deverão ser comunicadas na organização, de maneira a evitar incidentes
provenientes de desinformação e alertar as partes interessadas acerca dos níveis de serviço
acordados (Lacy e Macfarlane 2007).
Uma vez realizada a avaliação minuciosa da alteração, é agora possível à entidade responsável
pelas alterações deliberar, baseando-se em factos, sobre a sua aprovação. Consoante a tipologia da alteração deverão ser definidos os responsáveis pela autorização da alteração. A Figura
12 demonstra possíveis hierarquias de autoridade da alteração no seio de uma organização. A
gestão de topo poderá delegar o poder de autorização da alteração a níveis locais, contudo, necessita de confiar nas capacidades de decisão e nas competências desse nível, de permitir o
acesso a informação apropriada e apoiar as decisões tomadas por esse nível. Os principais motivos para a delegação da autorização da alteração prendem-se com um conhecimento antecipado do risco da alteração, implicações financeiras e o âmbito da alteração (e.g., os efeitos da alteração só se fazem sentir num determinado departamento).
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Figura 12 - Melhores práticas de delegação de autoridade numa organização segundo o ITIL®
(Lacy e Macfarlane 2007).

A implementação de todas as alterações autorizadas deve ser coordenada pela gestão de alterações. A gestão de alterações é responsável por garantir a implementação das alterações na calendarização definida. Os pedidos de alteração devem ser reencaminhados para os grupos técnicos com competências para a implementação da alteração. Basicamente nesta actividade, a
gestão de alterações deverá garantir todas as condições para a implementação bem-sucedida da
implementação, preparação dos planos de remediação e assegurar que as alterações foram
completamente testadas. A realização de testes poderá funcionar em paralelo com o início da
utilização do serviço de forma a identificar comportamentos anormais do mesmo o mais cedo
possível, de modo a aplicar medidas correctivas e assim evitar incidentes operacionais de maiores repercussões.
Finalmente, após a implementação da alteração, a gestão de alterações deverá averiguar se esta
produziu os resultados esperados, prosseguindo com o encerramento do pedido de alteração em
caso afirmativo e informando todas as partes interessadas que a alteração foi concretizada. A
revisão da alteração implica uma análise da ocorrência de incidentes e a verificação se algum
dos incidentes foi causado por uma alteração incorrectamente implementada. Usualmente, as
pequenas organizações optam apenas por verificarem se a alteração produziu o impacto esperado enquanto grandes organizações executam revisões pós-implantação para verificar se a alteração cumpriu os seus objectivos, se as partes interessadas estão satisfeitas com os resultados
obtidos e se não surgiram efeitos secundários imprevistos com a sua implementação. É importante distinguir a revisão de alterações a serviços comparativamente a alterações infraestruturais. A revisão de alterações de alterações num serviço é imediatamente perceptível pelo
cliente e poderá ser discutida na próxima reunião CAB. Alterações infra-estruturais afectam a
forma de como as TI fornecem o serviço e consequentemente será praticamente imperceptível
pelos clientes (desde de que não se alterem os níveis de serviço acordados). A gestão de alterações deverá confirmar estes resultados algum tempo após a implementação da alteração. No
entanto, se uma alteração não produzir os resultados desejados, a gestão de alterações aplicará
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o plano de remediação da alteração e criará um pedido de alteração revisto de forma a implementar correctamente a alteração solicitada (Lacy e Macfarlane 2007).

2.3.7 Intervenientes
2.3.7.1

Gestor de alterações

O gestor de alterações é fulcral ao processo de gestão de alterações e a ele compete (Lacy e
Macfarlane 2007) :
•

Registar e prioritizar os pedidos de alteração;

•

Rejeitar todos os RFC impraticáveis;

•

Indicar quais os RFC que serão abordados nas reuniões CAB e distribuir antecipadamente a sua informação entre os membros do CAB para que estes possam fazer uma análise
prévia aos mesmos;

•

Definir a agenda das reuniões CAB e os seus participantes;

•

Presidir às reuniões CAB e ECAB;

•

Autorizar alterações após consideração dos conselhos do CAB/ECAB;

•

Emitir a programação das alterações;

•

Coordenar as equipas que irão implementar e testar as alterações de modo a cumprir a
programação da alteração;

•

Actualizar toda a informação referente aos registos das alterações;

•

Verificar se todas as alterações cumpriram os seus objectivos;

•

Analisar os registos de alteração e determinar tendências ou problemas que poderão
ocorrer;

•

Encerrar os RFC;

•

Produzir relatórios periódicos do desempenho do processo.

2.3.7.2

CAB/ECAB

A comissão consultiva de alterações normais (CAB) e de emergência (ECAB) são entidades responsáveis pelas alterações e a sua composição é dinâmica (Lacy e Macfarlane 2007), dependendo exclusivamente dos pedidos de alteração que serão analisados, autorizados e revistos.
Consoante os pedidos de alteração que serão considerados, colaboradores com conhecimentos
mais especializados e perspectivas organizacionais mais abrangentes deverão participar nas
reuniões, partilhar a sua perícia na avaliação dos mesmos e facultar a sua opinião sobre se a
alteração deverá ser autorizada. Contudo, no surgimento de RFC de emergência, poderá não
haver tempo suficiente para reunir o CAB, sendo por isso necessário a priori estabelecer um
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grupo mais pequeno na organização com poder suficiente para aprovar alterações de emergência. As melhores práticas de ITIL® sugerem a criação de critérios de avaliação padronizados para
facilitar a avaliação do RFC.
A agenda das reuniões CAB deve incluir (Lacy e Macfarlane 2007):
•

A discussão das alterações que não seguiram o processo de gestão de alterações;

•

A avaliação de RFC segundo uma ordem estruturada e prioritizada;

•

A análise de RFC avaliados por membros do CAB;

•

A programação das alterações e actualização da calendarização das alterações e indisponibilidade de serviço planeada;

•

A revisão de alterações;

•

A análise dos benefícios obtidos com a implementação das alterações até àquele momento;

•

Revisão do processo de gestão de alterações;

•

Revisão de alterações não autorizadas e detectadas pela gestão de configuração.

As reuniões CAB podem implicar um elevado consumo de tempo, sendo por isso recomendada a
análise prévia dos assuntos que serão debatidos na reunião pelos membros do CAB. Os participantes da reunião deverão estar prontos a pronunciarem-se pela área que representam e sugerir
recomendações. Os membros do CAB deverão ser notificados da ocorrência de alterações de
emergência ou de soluções temporárias de incidentes e solicitar, se assim desejarem, acompanhar os mesmos.
O poder final de decisão da aprovação da alteração recai sobre a entidade responsável pelas
alterações que segundo o ITIL®, poderá rejeitar a opinião do CAB. No plano de autorização da
gestão de alterações deverão estar indicados os nomes das pessoas autorizadas a aprovarem
RFC.

2.3.8 Interfaces entre outros processos de gestão de serviços de TI
Na Figura 13 estão representadas as interfaces que existem entre o processo de Gestão de Alterações e outros processos de ITIL®.
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Figura 13 - Interfaces do processo de gestão de alterações com outros processos de ITIL® (Lacy e
Macfarlane 2007, Cannon 2007, Rudd e Lloyd 2007).

2.3.8.1

Gestão de Problemas e Gestão de Incidentes

A gestão de problemas e gestão de incidentes são os principais contribuintes de RFC para o
processo de gestão de alterações. A gestão de problemas e a gestão de incidentes originam
RFC para a implementação das alterações necessárias à resolução de problemas e incidentes.
Contudo, a gestão de problemas e a gestão de incidentes são responsáveis por identificar e informar a gestão de alterações relativamente a alterações incorrectamente implementadas que
originaram incidentes e problemas. (Cannon 2007).

2.3.8.2

Gestão de Activos de Serviço e Configurações

Através do processo de gestão de activos de serviço e configurações é feita uma avaliação precisa dos RFC, na medida em que são identificados todos os itens de configuração afectados pela
alteração permitindo apurar com maior exactidão o impacto da alteração na organização. Durante a implementação das alterações, a informação de configuração relativa aos itens de configuração afectados deverá ser actualizada, permitindo a manutenção uma CMDB (Configuration Management Database) consistente e actualizada. (Lacy e Macfarlane 2007).

2.3.8.3

Gestão de Liberação e Implantação

Processo responsável por executar as alterações avaliadas, autorizadas e planeadas pelo processo de gestão de alterações. Deverá existir uma coordenação harmoniosa entre os dois processos para implementar com eficácia e eficiência as alterações (Lacy e Macfarlane 2007).

2.3.8.4

Gestão de Capacidade

O processo de gestão de capacidade procura fornecer a capacidade necessária para processamento e armazenamento de dados, no momento certo e com custos económicos. Antes da realização de qualquer alteração é importante garantir a capacidade para a execução da mesma. A
gestão de capacidade irá receber a programação das alterações e avaliar o impacto de cada
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uma na capacidade tecnológica (Rudd e Lloyd 2007). Alterações provenientes deste processo
são instanciadas como RFC no processo de gestão de alterações.

2.3.8.5

Gestão de Oferta

Uma ineficiente gestão de oferta é um risco na medida em que representam riscos para os fornecedores de serviço de TI. Excesso de capacidade resulta em custos acrescidos para a organização uma vez que não se traduz na criação de valor. A Gestão de Oferta irá através da Gestão de
Alterações assegurar que as alterações correspondem às necessidades do negócio (Lacy e
Macfarlane 2007).

2.3.8.6

Gestão de Continuidade de Serviço

Todas as alterações precisam de ser consideradas pelo seu impacto no plano de continuidade da
organização e se forem necessárias alterações ao plano estas deverão dar origem a um RFC
que deve ser tratado pelo processo de gestão de alterações (Rudd e Lloyd 2007). O plano de
continuidade deve permanecer sob controlo da gestão de alterações.

2.3.8.7

Gestão de Informação de Segurança

Alterações solicitadas pela gestão de informação de segurança deverão ser tratadas pela gestão
de alterações. A segurança dos serviços será um tópico de discussão frequente nas reuniões
CAB (Lacy e Macfarlane 2007).

2.3.9 Métricas do processo
A organização internacional itSMF definiu um conjunto de métricas, apresentadas na Tabela 2,
para monitorizar o processo de gestão de alterações e apurar a eficiência do mesmo na implementação de alterações requisitadas pela organização (Brooks 2006).
Tabela 2 - Métricas sugeridas para o processo de gestão de alterações (Brooks, 2006).
Métrica
Percentagem de alterações
falhadas
Percentagem de RFC rejeitados
Número de alteração não
autorizadas

Percentagem de alterações
aprovadas não implementadas

Justificação
A gestão de alterações deveria reconhecer o risco dos RFC e não aprovar aqueles cujo risco é elevado e as probabilidades de sucesso da implementação são
reduzidas.
Deverão estar garantidos os mecanismos para a produção de pedidos de alteração com um nível de detalhe padronizado de modo a prevenir a sua rejeição.
Todas as alterações devem estar sob controlo da gestão de alterações. Uma
eficiente comunicação auxiliará a manter níveis reduzidos de alterações não autorizadas.
As alterações uma vez aprovadas deverão ser cumpridas dentro dos prazos acordados para o efeito. O atraso na implementação de alterações poderá trazer consequências nefastas à organização porque as alterações que preveniriam disrupções de serviço não serão executadas.
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Métrica
Número de Interrupções de
serviço durante alterações
Número de alterações falhadas sem plano de remediação

Justificação
Se ocorrerem problemas a partir da implementação da alteração, deverá ser accionado o plano de remediação, previamente testado, que previna interrupções de
serviço.
Todas as alterações devem possuir um plano de remediação, caso contrário, a
ausência desse mesmo plano indicará deficiências na avaliação dos RFC.

Percentagem de alterações

O cumprimento da programação estabelecida para o RFC demonstra a eficiência

realizadas dentro do prazo

e controlo das alterações por parte da gestão de alterações, traduzindo-se numa

estabelecido
Percentagem de alterações
causadoras de incidentes
Número de RFC não aprovados em tempo útil
Número de alterações de
emergência
Número de alterações que
não causam os efeitos esperados
Índice de satisfação de
clientes

2.4

mais-valia para o negócio.
Alterações planeadas, implementadas e testadas não deverão provocar incidentes.
Indicador da responsividade do CAB.
É inevitável a ocorrência de alterações de emergência, contudo, é imperativo que
não se tornem no dia-a-dia organizacional.
Métrica que verifica se o processo de gestão de alterações acrescenta valor ao
negócio.
Representa a qualidade dos resultados produzidos pela alteração.

Relação entre o ITIL® e Data Warehouse/Business Intelligence

“Service improvement must focus on increasing the efficiency, maximizing the effectiveness
and optimizing the cost of services and the underlying ITSM processes.” (Spalding e Case
2007)
As organizações, após a implementação de qualquer processo de ITIL®, são desafiadas a identificar e implementar melhorias aos seus serviços de TI de modo que estes sejam adaptados e
realinhados às necessidades do negócio. Contudo, para se proceder à melhoria dos processos
implementados é necessário medir o desempenho dos mesmos. Através das métricas dos processos, usualmente designados por KPI (do inglês, Key Performance Indicator), é possível identificar áreas de melhoria nos processos e consequentemente aplicar medidas que irão aumentar a
eficácia, eficiência e optimizar o custo dos serviços de TI fornecidos e dos processos de GSTI
subjacentes. A monitorização e medição de serviços é uma actividade que produz benefícios a
qualquer organização (Spalding e Case 2007) pois permite:
•

Validar decisões anteriores;

•

Direccionar e gerir actividades de forma a atingir as metas estabelecidas para as mesmas;

•

Justificar a aplicação de medidas de melhoria; e, finalmente,
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•

Identificar um ponto de intervenção para a aplicação de medidas correctivas ou alterações de melhoria.

A publicação da fase de melhoria contínua de serviço do ITIL® apresenta na Figura 14, as melhores práticas para a monitorização e medição de processos e serviços de TI. Uma vez identificada
a visão, a estratégia, os objectivos tácticos e operacionais da organização deve-se identificar
quais as métricas que a organização deveria medir, normalmente definidas durante a fase de
estratégia de serviço ou a fase de desenho de serviço. De seguida é necessário definir quais as
métricas que são possíveis medir. Neste ponto, é conduzida uma análise comparativa entre as
métricas definidas no primeiro e segundo passo de modo a identificar oportunidades de melhoria.
O passo seguinte trata da recolha dos dados existentes. Nesta altura, os dados encontram-se em
estado bruto pelo que necessitam de ser processados de maneira a que os dados possam ser
contextualizados. O quinto passo do processo é referente à análise dos dados processados. A
análise visa a identificação de relações e tendências entre os dados e a verificação das metas
estabelecidas. Após a análise dos dados, são elaborados relatórios que sumarizam e apresentam a informação proveniente da análise anterior. Finalmente serão tomadas medidas consoante
os resultados exibidos nos relatórios.

Figura 14 - Os sete passos do processo de melhoria (Spalding e Case 2007).

Podemos concluir, após a análise da Figura 14, que o desenvolvimento de um sistema de DW/BI
tradicional se encaixa perfeitamente no paradigma de melhoria contínua de serviço do ITIL®.
Todos os passos apresentados no processo de melhoria podem ser encontrados nas arquitecturas dos sistemas de Data Warehouse/Business Intelligence tradicionais, e.g., a metodologia de
desenvolvimento de um sistema de DW/BI (Kimball, et al. 2008). O primeiro e segundo passo do
processo de melhoria correspondem à fase de definição de requisitos de negócio na metodologia
de desenvolvimento de um sistema de DW/BI de Kimball (2008). O terceiro e quarto passo estão
associados à fase de ETL (do inglês, Extract, transform, load) existente na metodologia de desenvolvimento, enquanto o quinto e sexto passo dizem respeito às aplicações de BI do sistema.
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A partir das aplicações de BI do sistema, os utilizadores poderão identificar áreas de melhoria
nos processos e proceder às alterações necessárias para satisfazer as necessidades do negócio.
A presente dissertação pretende prosseguir os trabalhos desenvolvidos por Ricardo Martins
(2010) na construção do Data Warehouse do ISCTE-IUL, expandindo-o através da criação de
um data mart9 de gestão de alterações.

2.4.1 Data Warehousing e Business Intelligence
Um Data Warehouse (DW) é a plataforma que permite o desenvolvimento de aplicações de
Business Intelligence (Kimball, et al. 2008). Um DW é um armazém de dados onde se reúnem
todos os dados, devidamente processados, provenientes dos vários sistemas operacionais da
organização, cuja arquitectura permite uma maior performance na exploração dos dados para
apoio à tomada de decisão. As aplicações Business Intelligence (BI) criadas a partir do DW permitem a análise e a partilha de informação organizacional de suporte às decisões dos utilizadores de negócio (Kimball, et al. 2008). Apesar de ser possível implementar BI sem a existência de
um Data Warehouse, trata-se de uma prática fortemente desaconselhada por Kimball (2008).
Actualmente, não existe consenso na indústria de TI acerca da definição do termo de BI. Business Intelligence pode ser entendido como o sistema completo, englobando aplicações e tecnologias para extrair, armazenar, analisar, partilhar e disponibilizar dados aos utilizadores de negócio potenciando uma melhor tomada de decisão (Lukawiecki 2009). Outros autores consideram
que BI engloba apenas as aplicações de acesso e exploração dos dados (i.e., as aplicações de
BI apresentadas na Figura 16). Esta distinção dos termos DW e BI é explicitada na Figura 15
(Watson e Wixom 2007): na qual o DW corresponde à introdução dos dados (getting data in) e BI
à apresentação e exploração dos dados do DW (getting data out). Nesta dissertação será utilizado o termo sistema de DW/BI, tal como proposto por Kimball et al. (2008) e Cardoso (2011) para
descrever todo o sistema de Data Warehousing.

9
Um Data Warehouse é constituído por um conjunto de data marts que representam processos de negócio. Actualmente o Data Warehouse existente no ISCTE-IUL é composto apenas
pelo data mart de gestão de hardware.
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Figura 15 – Distinção dos termos DW e BI segundo Watson e Wixom (2007).

A Figura 16 apresenta um desenho de alto nível de uma arquitectura de um sistema DW/BI. Como é possível constatar na figura, o sistema de ETL começa por extrair os dados de sistemas
fonte (e.g., um simples ficheiro XML ou um sistema ERP), transforma os dados para o estado
desejado e de seguida carrega os mesmos no Data Warehouse. Este carregamento tem de respeitar a modelação dimensional configurada no servidor de apresentação. Um modelo dimensional contém a mesma informação que um modelo de dados do sistema fonte, no entanto, agrupa
a informação num formato diferente que visa o desempenho das consultas ao DW, a fácil percepção dos utilizadores de negócio e a resiliência à mudança (Cardoso 2009).

Figura 16 - Desenho de alto nível do modelo de arquitectura de um sistema DW/BI (Kimball, et al.
2008).

O modelo dimensional que será implementado nesta dissertação seguirá a metodologia de Kimball, que é composta pelas seguintes actividades (Kimball, et al. 2008):
1. Selecção do processo de negócio – Neste caso, o processo de negócio seleccionado é o
da gestão de alterações;
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2. Definição do grão – Consiste no nível de detalhe capturado numa tabela de factos;
3. Selecção das dimensões – As dimensões representam entidades de negócio e são utilizadas para contextualizar e descrever os factos (e.g., dimensão Data, Produto, etc.).
Apresentam a informação em hierarquias facilitando o agrupamento e a exploração dos
dados; e finalmente,
4. Selecção dos factos – Os factos correspondem a uma transacção ou evento e são essencialmente métricas. Os factos mais úteis são numéricos e aditivos (e.g., quantidade
vendida).
Da modelação dimensional resulta um esquema em estrela, cujo núcleo é formado pela tabela de
factos e as extremidades da estrela são formadas pelas dimensões do modelo.
A arquitectura de um sistema DW/BI termina com o desenvolvimento das aplicações de BI, e.g.,
relatórios e dashboards, a partir das quais os utilizadores irão aceder para consulta e exploração
de informação.

2.4.2 Metodologia de desenvolvimento de um sistema de DW/BI
Uma implementação bem-sucedida de projectos de DW/BI implica a correcta integração entre as
várias actividades do projecto. A metodologia de desenvolvimento de um sistema de DW/BI propoosta por Kimball (2008), habitualmente designada por Business Dimensional Lifecycle, coordena um conjunto de actividades representado na Figura 17.

Figura 17 – Diagrama da metodologia de desenvolvimento de um sistema de DW/BI (Kimball, et al.
2008).

A metodologia de desenvolvimento de um sistema de DW/BI requer um planeamento inicial do
projecto/programa e uma gestão do mesmo ao longo de todo o ciclo. Após o planeamento são
levantados os requisitos de negócio em termos de necessidades de informação para tomada de
decisão. O levantamento de requisitos deve ser efectuado através de entrevistas aos gestores da
organização e aos gestores de TI. Posteriormente é realizada a modelação dimensional, em termos do modelo lógico e físico. O desenho e implementação do processo de ETL não decorre de
forma sequencial, como a Figura 17 poderá sugerir. Dado que é a actividade que consome mais
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recursos tipicamente tem início o mais cedo possível, em particular o levantamento dos dados
existentes nos sistemas fonte. Transversalmente a estas actividades é definido o desenho técnico da arquitectura, a selecção e instalação da ferramenta de DW/BI, o desenho e desenvolvimento das aplicações de BI. Tendo sido efectuadas todas as actividades, procede-se à operacionalização do sistema na organização.

37

Estado de Arte

38

GESTÃO DE ALTERAÇÕES DO ITIL® V3 NOS SI DO ISCTE-IUL

3. Implementação do processo de gestão de alterações no
ISCTE-IUL
3.1

Caracterização da organização

O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), é uma instituição pública de ensino universitário, criada em 1972. No âmbito das suas actividades de ensino, investigação e prestação
de serviços à comunidade, é uma instituição universitária que se destina à formação de quadros
e especialistas qualificados, cujas competências culturais, científicas e técnicas os tornam aptos
a intervir no desenvolvimento sustentado não só do país, mas também a nível global. Os seus
objectivos estratégicos são a inovação, a qualidade, a internacionalização e o desenvolvimento
de uma cultura empreendedora (ISCTE-IUL 2011).
Mantendo o seu carácter de universidade pública, o ISCTE-IUL é hoje uma das três universidades (a par da Universidade do Porto e da Universidade de Aveiro) que optaram pelo regime de
Fundação Pública, gerida em direito privado.
O ISCTE-IUL tem aproximadamente 8000 estudantes em programas de graduação (52%) e pósgraduação (48%), 400 docentes e 200 funcionários não docentes (ISCTE-IUL 2011).

3.2

Caracterização dos Serviços de Informática

Aos SI compete assegurar o desenvolvimento e manutenção das infra-estruturas informáticas e
de comunicações, a gestão e administração dos sistemas, o apoio técnico aos utilizadores e a
respectiva formação especializada (DSI – ISCTE-IUL).

Direcção

Secretariado

URCS

NAU

UMTE

UD

Figura 18 - Organização estrutural dos SI do ISCTE-IUL adaptado de Ferreira (2010).

Os SI estão organizados em 4 grandes unidades funcionais:
•

A Direcção - Gere os SI.

•

O Secretariado - Apoia o director de serviços nas suas funções e administrativamente
todos os funcionários dos SI.
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•

Núcleo de Apoio ao Utilizador (NAU) – Actua como principal ponto de contacto (primeira
linha) entre os serviços dos SI e a comunidade de utilizadores.

•

Unidade de desenvolvimento (UD) – Propõe, desenvolve, mantém e dá suporte a aplicações que contribuam para a melhoria da qualidade dos serviços dos SI.

•

Unidade de Multimédia e Tecnologia Educativa (UMTE) – Concebe e desenvolve conteúdos de apoio ao ensino e formação.

•

Unidade de Redes, Comunicações e Sistemas (URCS) – Desenvolve e gere as redes informáticas e de comunicações.

3.2.1 Processo de Gestão de Alterações em vigor nos SI do ISCTE-IUL
Como já foi referido anteriormente no Problema (1.2), não existe um processo bem definido para
o tratamento de alterações aos activos de serviço dos SI do ISCTE-IUL. Uma vez que não existem evidências do processo em questão não será possível documentar o estado do mesmo.

3.2.2 Interfaces entre os processos de ITIL® existentes na organização
A implementação de um processo de gestão de alterações exige uma atenta análise aos processos em funcionamento no ISCTE-IUL e uma cuidadosa reflexão acerca das interfaces do novo
processo com os existentes. Os processos existentes na organização são fruto de trabalho desenvolvido no âmbito de dissertações de mestrado (Ferreira 2010, Martins 2010). Actualmente no
ISCTE-IUL, estão implementados os processos de satisfação de pedidos, de gestão de activos
de serviço e de gestão de incidentes, cujas relações e dependências encontram-se ilustradas na
Figura 19.

Figura 19 - Interfaces entre o processo de gestão de alterações e os restantes processos de ITIL® V3
no ISCTE-IUL.
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3.2.2.1

Gestão de activos de serviço

A gestão de activos de serviço é um parceiro fundamental da gestão de alterações para que esta
última possa calcular o impacto que uma alteração terá nos itens de configuração da organização. A gestão de activos de serviço deverá fornecer informação de configuração fiável e consistente para que a gestão de alterações avalie correctamente o impacto da alteração na organização. Durante a implementação das alterações, a informação de configuração relativa aos itens de
configuração afectados deverá ser actualizada, permitindo a manutenção manter uma CMDB
consistente e actualizada.

3.2.2.2

Satisfação de pedidos

O processo de satisfação de pedidos será responsável pela execução das alterações padrão
definidas pelo processo de gestão de alterações.
Dada a inexistência de processos da fase de Estratégia de Serviço, a gestão de alterações está
encarregue de avaliar pedidos de serviço que não se encontram no catálogo de serviços e deliberar sobre a sua criação. Optou-se por esta abordagem com o intuito de aproveitar as competências de análise da gestão de alterações que faz uma avaliação exaustiva de todos os pedidos
de alteração. Outra razão para esta abordagem prende-se com a própria definição de alteração
de serviço do ITIL®.

3.2.2.3

Gestão de incidentes

A gestão de incidentes é uma das principais fontes de pedidos de alteração reactivos, ou seja,
solicitará a aplicação de alterações correctivas de forma a contornar incidentes ou problemas que
afectem a normal prestação de serviços de TI na organização. Este processo é capaz de detectar incidentes que possam surgir através da deficiente implementação de uma alteração, solicitando a execução do plano de remediação da alteração a respeito de restaurar a normalidade da
situação.

3.3

Partes interessadas no ITIL®

Para gerir eficaz e eficientemente os serviços de TI da IES é necessário conhecer e saber como
lidar com as partes interessadas na implementação das melhores práticas de ITIL® V3. Foram
identificadas as seguintes partes interessadas na adopção de ITIL® V3 no ISCTE-IUL:
•

Cliente (Tabela 3)

•

Utilizadores internos (Tabela 4Error! Reference source not found.)

•

Utilizadores externos (Tabela 5Error! Reference source not found.)

•

Fornecedores internos (Tabela 6Error! Reference source not found.)

•

Núcleo de Apoio ao Utilizador (Tabela 7Error! Reference source not found.)

•

Unidade de Desenvolvimento (Tabela 8Error! Reference source not found.)

•

Unidade de Multimédia e Tecnologia Educativa (Tabela 9Error! Reference source not
found.)
41

Implementação do processo de gestão de alterações no
ISCTE-IUL
•

Unidade de Redes, Comunicações e Sistemas (Tabela 10Error! Reference source not
found.)

Fornecedores externos (Tabela 11Tabela 12
Tabela 7 - Descrição do Núcleo de Apoio ao Utilizador (NAU).
Categoria
Identificação

Fornecedores internos de serviços de TI
Núcleo de Apoio ao Utilizador (NAU)
A NAU será responsável pela análise, o desenho, a implementação e o controlo dos

Envolvimento

processos de ITIL® v3 a implementar nos SI do ISCTE-IUL. A NAU presta serviços de
apoio ao utilizador.

Potencial impacto no programa

Muito Alto

Benefícios obti-

A NAU actua como ponto de contacto entre os SI e a comunidade do ISCTE-IUL. A

dos com a im-

adopção das melhores práticas do ITIL® v3 permitirá a prestação de serviços com

plementação do

maior eficácia e eficiência contribuindo para o aumento da satisfação dos utilizadores

programa
Riscos e atitudes percepcionadas

dos serviços de TI do ISCTE-IUL.
Resistência à mudança por parte dos utilizadores dos serviços de TI do ISCTE-IUL.
Com a adopção das melhores práticas do ITIL® v3 antigos procedimentos poderão
deixar de existir. Existe a probabilidade de os utilizadores boicotarem os novos procedimentos e substituir os mesmos pelos anteriores.
Deverão ser realizadas acções de formação para toda a comunidade do ISCTE-IUL

Estratégia de
gestão da parte
interessada

acerca dos processos de ITIL® v3 implementados.
Deverão existir reuniões periódicas com as restantes unidades funcionais dos SI com o
intuito de relatar progressos e discutir os desenvolvimentos da implementação do ITIL®
v3 na organização.
Formação e certificação ITIL® v3 a todos os colaboradores da NAU.

Tabela 8 - Descrição Unidade de Desenvolvimento (UD).
Categoria
Identificação

Fornecedores internos de serviços de TI
Unidade de Desenvolvimento (UD)
A Unidade de Desenvolvimento propõe, desenvolve, mantém e dá suporte a aplicações que contribuam para a melhoria da qualidade dos serviços dos SI. Por isso, a

Envolvimento

Unidade de Desenvolvimento deverá estar ciente do programa de adopção das melhores práticas do ITIL® v3 e contribuir para o sucesso do mesmo. A UD presta serviços
aplicacionais.

Potencial impacto no programa

Médio
Garantia da disponibilidade e fiabilidade das aplicações informáticas dos SI do ISCTE-

Benefícios obti-

IUL.

dos com a im-

O processo de gestão de incidentes permitirá identificar e registar facilmente incidentes

plementação do

referentes a aplicações permitindo a correcção de anomalias aplicacionais de modo a

programa

tornar as aplicações mais robustas e aumentar a satisfação dos utilizadores das mesmas.
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Através do processo de gestão de alterações, chegarão à Unidade de Desenvolvimento pedidos de alteração (correctivos e evolutivos) devidamente avaliados e prioritizados.
As passagens a produção serão realizadas em ambientes controlados que asseguram
a continuidade dos serviços de TI prestados pela Unidade de Desenvolvimento.
Riscos e atitudes percepcio-

Desconhecimento dos processos de ITIL® v3 implementados nos SI do ISCTE-IUL.

nadas
Estratégia de
gestão da parte
interessada

Participação nas reuniões e acções de formação referentes ao programa de adopção
das melhores práticas do ITIL® v3.

Tabela 9 - Descrição Unidade de Multimédia e Tecnologia Educativa (UMTE).
Categoria
Identificação

Fornecedores internos de serviços de TI
Unidade de Multimédia e Tecnologia Educativa (UMTE)
Concebe e desenvolve conteúdos de apoio ao ensino e formação. A unidade funcional

Envolvimento

deverá estar ciente do programa de adopção das melhores práticas do ITIL® v3 e contribuir para o sucesso do mesmo. A UMTE fornece serviços de multimédia e gere a
aplicação de e-learning do ISCTE-IUL.

Potencial impacto no programa

Médio

Benefícios obtidos com a implementação do

Criação de um catálogo de serviços bem definido.
Recepção de pedidos de serviço prioritizados.

programa
Riscos e atitudes percepcio-

Desconhecimento dos processos de ITIL® v3 implementados nos SI do ISCTE-IUL.

nadas
Estratégia de
gestão da parte
interessada

Participação nas reuniões e acções de formação referentes ao programa de adopção
das melhores práticas do ITIL® v3.

Tabela 10 – Descrição Unidade de Redes, Comunicações e Sistemas (URCS).
Categoria
Identificação

Fornecedores internos de serviços de TI
Unidade de Redes, Comunicações e Sistemas (URCS)
Desenvolve e gere as redes informáticas e de comunicações. A unidade funcional

Envolvimento

deverá estar ciente do programa de adopção das melhores práticas do ITIL® v3 e contribuir para o sucesso do mesmo. A URCS presta serviços de redes, comunicações e
sistemas.

Potencial impacto no programa
Benefícios obtidos com a im-

Médio
A unidade funcional poderá, através do processo de gestão de activos de serviço, gerir
e consultar as relações entre os vários itens de configuração dos SI do ISCTE-IUL.
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plementação do
programa
Riscos e atitudes percepcio-

Desconhecimento dos processos de ITIL® v3 implementados nos SI do ISCTE-IUL.

nadas
Estratégia de
gestão da parte
interessada

Participação nas reuniões e acções de formação referentes ao programa de adopção
das melhores práticas do ITIL® v3.

•

)

•

Staff&Line (Tabela 12Error! Reference source not found.)

•

Comissão de acompanhamento (Tabela 13Error! Reference source not found.)

•

Patrocinadores (Tabela 14Error! Reference source not found.)

A Comissão de acompanhamento foi identificada como parte interessada, pois a adopção das
melhores práticas de ITIL® V3 é um programa em desenvolvimento no ISCTE-IUL que conta com
a contribuição de trabalhos elaborados por alunos de mestrado na área de GSTI e seus orientadores.
De seguida serão caracterizadas e analisadas essas mesmas partes interessadas.
Tabela 3 - Descrição do cliente
Categoria
Identificação
Envolvimento
Potencial impacto no programa

Cliente
Reitoria ISCTE-IUL
Aprovação e financiamento do programa de implementação de processos de gestão
de serviços de TI, baseados em ITIL® v3, na organização.
Muito Alto
A implementação de processos de gestão de serviços de TI, baseados em ITIL® v3, no
ISCTE-IUL, aproximará a instituição do grau de maturidade necessário para a obtenção de uma certificação de qualidade de acordo com a norma internacional ISO/IEC

Benefícios obti-

20000:2011 permitindo diferenciação entre as demais IES. A obtenção de tal certifica-

dos com a im-

ção transmitirá uma imagem de qualidade junto dos seus utilizadores, contribuindo

plementação do
programa

para o aumento do prestígio da organização.
Contribuirá igualmente para o cumprimento de requisitos legais, governamentais, regulamentares e contratuais.
Ao melhorar a qualidade dos serviços de TI, melhorará também indirectamente os
serviços prestados pela organização aos seus clientes.
Falta de clareza na transmissão da estratégia a seguir, poderá originar interpretações

Riscos e atitudes
percepcionadas

ambíguas contribuindo para a criação de “silos” organizacionais.
A sua disponibilidade para participar em reuniões para discutir e acompanhar o desenvolvimento do programa é limitada.

Estratégia de
gestão da parte

Envio de relatórios permitindo à reitoria perceber a vantagem da implementação dos
processos de ITIL® e da geração de indicadores de desempenho.
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interessada

Marcação de reuniões para apresentação e discussão dos trabalhos desenvolvidos na
área de ITIL®.

Tabela 4 - Descrição dos utilizadores internos.
Categoria

Utilizadores internos

Identificação

Docentes, Alunos, Unidades, Gabinetes, Departamentos, Escolas

Envolvimento

Utilizadores finais dos serviços.

Potencial impacto no programa

Alto
Como utilizadores dos serviços de informática do ISCTE-IUL a sua principal preocupa-

Benefícios obti-

ção é a disponibilidade total, eficácia, eficiência e transparência dos serviços de TI da

dos com a im-

organização. A implementação de processos bem definidos da gestão de serviços de

plementação do

TI transformará o fornecimento de serviços numa actividade mais célere, eficaz e efici-

programa

ente, garantindo assim a disponibilidade dos serviços de TI e o aumento da produtividade e satisfação dos utilizadores.

Riscos e atitudes percepcionadas
Estratégia de
gestão da parte
interessada

Estes utilizadores deverão fornecer informações acerca do funcionamento dos serviços
de TI do ISCTE-IUL, no entanto, como a função de facultar pareceres sobre os serviços de TI da organização não é a sua principal preocupação, a obtenção de tal informação poderá ser comprometida.
Realização de inquéritos de satisfação de utilizadores.
Criação de um meio de comunicação simples e de fácil utilização, para a realização de
sugestões.

Tabela 5 - Descrição dos utilizadores externos.
Categoria
Identificação
Envolvimento
Potencial impacto no programa
Benefícios obtidos com a implementação do
programa
Riscos e atitudes percepcionadas

Utilizadores externos
Potenciais alunos, participantes e oradores de conferências, investigadores estrangeiros, organizações externas que arrendam espaços ao ISCTE-IUL
Consultar informações sobre serviços de TI da organização.
Baixo
Esta categoria de utilizadores terá a possibilidade de consultar informações acerca dos
serviços de TI prestados pela organização podendo formular juízos positivos acerca da
mesma e fazer um planeamento mais minucioso das suas intenções estratégicas.
Reconhecimento dos serviços de TI fornecidos e disseminação da informação entre os
seus contactos.

Estratégia de
gestão da parte

Publicação na página Web da organização dos serviços de TI disponíveis.

interessada
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Tabela 6 - Descrição dos fornecedores internos.
Categoria
Identificação

Fornecedores internos de serviços de TI
Serviços de Informática do ISCTE-IUL
O seu envolvimento consiste na análise, desenho, implementação, monitorização e

Envolvimento

melhoria de processos de gestão de serviços de TI da organização.
A criação de um sistema para a gestão de serviços de TI permite o fornecimento de
serviços de TI eficazes, eficientes e céleres.

Potencial impacto no programa

Muito Alto
Um serviço consiste na criação de valor para o cliente através da optimização dos
resultados esperados sem a adição de custos e riscos específicos. A criação de mecanismos e procedimentos de gestão de serviços de TI permitirá a prospecção do negócio, uma diminuição de disrupção de serviços e uma consequente redução de produtividade, uma redução de custos, a melhoria de relações com os clientes e atingir os
objectivos de negócio.
O ITIL® v3, é um quadro de referências público que descreve as melhores práticas de
gestão de serviços de TI. Ao adoptar este quadro de referência, os Serviços de Informática podem gerir eficaz e eficientemente os serviços que fornece e aplicar um pro-

Benefícios obtidos com a implementação do
programa

cesso de melhoria contínua aos mesmos de maneira a responder com maior precisão
aos requisitos dos utilizadores.
Os principais benefícios da adopção de ITIL® v3 na organização reflecte-se através de:
•

Aumento da satisfação de clientes e utilizadores dos serviços de TI;

•

Melhoria da disponibilidade dos serviços da organização e consequentemente
um aumento de produtividade dos utilizadores;

•

Redução de custos associados à redução de trabalho não planeado, tempo
perdido;

•

Gestão eficaz e eficiente de recursos;

•

Aumento de competitividade na medida em que o tempo de desenvolvimento
é menor; e, finalmente,

•

Tomada de decisões baseadas em risco, diminuindo o risco associado às
mesmas.

A pressão exercida pelos clientes e utilizadores da organização para a utilização de
serviços de TI com alta qualidade poderá funcionar como um constrangimento no desenvolvimento e gestão de serviços de TI.
Riscos e atitudes percepcionadas

A existência de informação inconsistente sobre as interfaces entre os demais processos de ITIL® v3 já implementados e deficientes canais de comunicação poderão afectar
a forma de como os vários processos irão interagir.
Contudo, os Serviços de Informática são responsáveis pela coordenação e desenvolvimento dos serviços de TI da organização e por isso deverão demonstrar interesse e
empenho na concretização do programa.
Em contrapartida, esta parte interessada estará sujeita a uma maior carga de traba-
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lhos, o que poderá motivar cansaço, falta de empenho/interesse e obstáculos à mudança.
Deverão ser organizadas reuniões periódicas para apresentação e discussão dos trabalhos desenvolvidos na área de ITIL®. Nessas mesmas reuniões deverá ser feito um
planeamento dos futuros trabalhos a realizar.
Estratégia de

Deverá ser promovida a comunicação entre os colaboradores dos Serviços de Informá-

gestão da parte

tica do ISCTE-IUL através da utilização de software colaborativo para uma comunica-

interessada

ção e partilha de informação mais eficiente.
Deverá ser feita uma delegação ponderada de trabalho pelos colaboradores do departamento com o intuito de reduzir os efeitos negativos associados a uma maior carga de
trabalhos.

Tabela 7 - Descrição do Núcleo de Apoio ao Utilizador (NAU).
Categoria
Identificação

Fornecedores internos de serviços de TI
Núcleo de Apoio ao Utilizador (NAU)
A NAU será responsável pela análise, o desenho, a implementação e o controlo dos

Envolvimento

processos de ITIL® v3 a implementar nos SI do ISCTE-IUL. A NAU presta serviços de
apoio ao utilizador.

Potencial impacto no programa

Muito Alto

Benefícios obti-

A NAU actua como ponto de contacto entre os SI e a comunidade do ISCTE-IUL. A

dos com a im-

adopção das melhores práticas do ITIL® v3 permitirá a prestação de serviços com

plementação do

maior eficácia e eficiência contribuindo para o aumento da satisfação dos utilizadores

programa
Riscos e atitudes percepcionadas

dos serviços de TI do ISCTE-IUL.
Resistência à mudança por parte dos utilizadores dos serviços de TI do ISCTE-IUL.
Com a adopção das melhores práticas do ITIL® v3 antigos procedimentos poderão
deixar de existir. Existe a probabilidade de os utilizadores boicotarem os novos procedimentos e substituir os mesmos pelos anteriores.
Deverão ser realizadas acções de formação para toda a comunidade do ISCTE-IUL

Estratégia de
gestão da parte
interessada

acerca dos processos de ITIL® v3 implementados.
Deverão existir reuniões periódicas com as restantes unidades funcionais dos SI com o
intuito de relatar progressos e discutir os desenvolvimentos da implementação do ITIL®
v3 na organização.
Formação e certificação ITIL® v3 a todos os colaboradores da NAU.

Tabela 8 - Descrição Unidade de Desenvolvimento (UD).
Categoria
Identificação

Fornecedores internos de serviços de TI
Unidade de Desenvolvimento (UD)
A Unidade de Desenvolvimento propõe, desenvolve, mantém e dá suporte a aplica-

Envolvimento

ções que contribuam para a melhoria da qualidade dos serviços dos SI. Por isso, a
Unidade de Desenvolvimento deverá estar ciente do programa de adopção das melhores práticas do ITIL® v3 e contribuir para o sucesso do mesmo. A UD presta serviços
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aplicacionais.
Potencial impacto no programa

Médio
Garantia da disponibilidade e fiabilidade das aplicações informáticas dos SI do ISCTEIUL.
O processo de gestão de incidentes permitirá identificar e registar facilmente incidentes

Benefícios obtidos com a implementação do
programa

referentes a aplicações permitindo a correcção de anomalias aplicacionais de modo a
tornar as aplicações mais robustas e aumentar a satisfação dos utilizadores das mesmas.
Através do processo de gestão de alterações, chegarão à Unidade de Desenvolvimento pedidos de alteração (correctivos e evolutivos) devidamente avaliados e prioritizados.
As passagens a produção serão realizadas em ambientes controlados que asseguram
a continuidade dos serviços de TI prestados pela Unidade de Desenvolvimento.

Riscos e atitudes percepcio-

Desconhecimento dos processos de ITIL® v3 implementados nos SI do ISCTE-IUL.

nadas
Estratégia de
gestão da parte
interessada

Participação nas reuniões e acções de formação referentes ao programa de adopção
das melhores práticas do ITIL® v3.

Tabela 9 - Descrição Unidade de Multimédia e Tecnologia Educativa (UMTE).
Categoria
Identificação

Fornecedores internos de serviços de TI
Unidade de Multimédia e Tecnologia Educativa (UMTE)
Concebe e desenvolve conteúdos de apoio ao ensino e formação. A unidade funcional

Envolvimento

deverá estar ciente do programa de adopção das melhores práticas do ITIL® v3 e contribuir para o sucesso do mesmo. A UMTE fornece serviços de multimédia e gere a
aplicação de e-learning do ISCTE-IUL.

Potencial impacto no programa

Médio

Benefícios obtidos com a implementação do

Criação de um catálogo de serviços bem definido.
Recepção de pedidos de serviço prioritizados.

programa
Riscos e atitudes percepcio-

Desconhecimento dos processos de ITIL® v3 implementados nos SI do ISCTE-IUL.

nadas
Estratégia de
gestão da parte
interessada

Participação nas reuniões e acções de formação referentes ao programa de adopção
das melhores práticas do ITIL® v3.

Tabela 10 – Descrição Unidade de Redes, Comunicações e Sistemas (URCS).
Categoria

Fornecedores internos de serviços de TI
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Identificação

Unidade de Redes, Comunicações e Sistemas (URCS)
Desenvolve e gere as redes informáticas e de comunicações. A unidade funcional

Envolvimento

deverá estar ciente do programa de adopção das melhores práticas do ITIL® v3 e contribuir para o sucesso do mesmo. A URCS presta serviços de redes, comunicações e
sistemas.

Potencial impacto no programa

Médio

Benefícios obtidos com a implementação do

A unidade funcional poderá, através do processo de gestão de activos de serviço, gerir
e consultar as relações entre os vários itens de configuração dos SI do ISCTE-IUL.

programa
Riscos e atitudes percepcio-

Desconhecimento dos processos de ITIL® v3 implementados nos SI do ISCTE-IUL.

nadas
Estratégia de
gestão da parte
interessada

Participação nas reuniões e acções de formação referentes ao programa de adopção
das melhores práticas do ITIL® v3.

Tabela 11 - Descrição dos fornecedores externos.
Categoria
Identificação

Fornecedores externos
Fornecedores externos (e.g., A empresa qubIT prestadora de serviços de consultoria e
desenvolvimento no âmbito da solução FénixEDU)
Os fornecedores externos têm um papel determinante pois o seu desempenho condiciona fortemente a prestação dos Serviços de Informática da organização.

Envolvimento

Trata-se de uma relação de extrema dependência e o envolvimento desta parte interessada corresponde ao fornecimento de comodidades e outros serviços ao ISCTEIUL.

Potencial impacto no programa

Muito Alto
A adopção de boas práticas de gestão de serviços de TI segundo o ITIL® v3, permite
definir entre os fornecedores externos e os seus clientes contratos claros e explícitos

Benefícios obti-

acerca dos acordos de nível de serviço a prestar sobre os serviços disponibilizados

dos com a im-

pelos respectivos fornecedores. Os fornecedores externos serão capazes de prioritizar

plementação do

e responder aos pedidos de serviço dentro dos níveis de serviço acordados, aumen-

programa

tando a satisfação dos seus clientes através do cumprimento dos contratos e consequentemente possibilitará um aumento da longevidade da relação com os seus clientes.
É expectável que os fornecedores externos cumpram os contratos estabelecidos e

Riscos e atitudes percepcionadas

sejam profissionais no fornecimento dos seus serviços.
Deverá existir uma relação de confiança e profissionalismo com o objectivo de fidelizar
clientes.
Em caso de falha no fornecimento dos seus serviços, os SI do ISCTE-IUL tornam-se
incapazes de responder a pedidos de serviço de TI.
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Estratégia de
gestão da parte
interessada

Elaboração de contratos explícitos.
Comunicação regular e pedidos de revisão a certas infra-estruturas ou serviços fornecidos.

Tabela 12 – Descrição Staff&Line.
Categoria
Identificação

Fornecedores externos
Staff&Line
Empresa que desenvolveu a ferramenta de GSTI utilizada nos SI do ISCTE-IUL. É

Envolvimento

responsável pela instalação e parametrização do EasyVista nos SI do ISCTE-IUL. É
igualmente responsável pelo suporte à aplicação e pela realização de acções de formação relativas À utilização da ferramenta.

Potencial impacto no programa
Benefícios obtidos com a implementação do
programa

Muito Alto
Aumento da reputação da marca Staff&Line.
Aumento de experiência em projectos com clientes.
Benefícios financeiros.

Riscos e atitudes percepcio-

Cumprimento contratual

nadas
Estratégia de
gestão da parte
interessada

Elaboração de contratos explícitos.
Revisão periódica do contrato estabelecido.

Tabela 13 - Descrição da comissão de acompanhamento.
Categoria
Identificação
Envolvimento
Potencial impacto no programa
Benefícios obtidos com a implementação do
programa

Comissão de acompanhamento das dissertações de mestrado referentes ao tema de
ITIL
Orientadores e co-orientadores
Como fontes de conhecimento na área de gestão de serviços de TI, o seu envolvimento consiste na divulgação e aconselhamento das melhores práticas sobre o assunto.
Médio
Os membros desta comissão aumentarão a sua experiência e os seus conhecimentos
relativos ao ITIL® v3 e à implementação das suas melhores práticas.
As suas participações irão auxiliar a organização a atingir um patamar mais elevado de
maturidade e consequentemente a obtenção da certificação de qualidade de acordo
com a norma ISO/IEC 20000:2011.

Riscos e atitu-

Devem apresentar uma atitude proactiva na implementação das boas práticas de ITIL®

des percepcio-

no ISCTE-IUL, contudo a sua disponibilidade poderá impedir o seu total comprometi-

nadas
Estratégia de
gestão da parte
interessada

mento.
Participação em reuniões periódicas para discussão dos trabalhos do programa.
Comunicação via correio electrónico e Web para o esclarecimento de algumas questões.
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Tabela 14 - Descrição dos patrocinadores.
Categoria
Identificação

Patrocinadores
Vice-reitor e Director dos Serviços de Informática
Participam no processo de tomada de decisões do programa e são responsáveis pela

Envolvimento

aprovação de decisões com altos impactos financeiros. São igualmente responsáveis
pela comunicação interdepartamental no ISCTE-IUL, de forma a alinhar a estratégia da
organização com a do departamento dos Serviços de Informática

Potencial impacto no programa

Muito Alto
A implementação de processos de gestão de serviços de TI, baseados em ITIL® v3, no
ISCTE-IUL, aproximará a instituição do grau de maturidade necessário para a obten-

Benefícios obti-

ção de uma certificação de qualidade de acordo com a norma internacional ISO/IEC

dos com a im-

20000:2011 permitindo diferenciação entre as demais IES. A obtenção de tal certifica-

plementação do

ção transmitirá uma imagem de qualidade junto dos seus utilizadores, contribuindo

programa

para o aumento do prestígio da organização.
Contribuirá igualmente para o cumprimento de requisitos legais, governamentais, regulamentares e contratuais.
Falta de clareza na transmissão da estratégia a seguir, poderá originar interpretações

Riscos e atitudes percepcionadas

ambíguas contribuindo para a criação de “silos” organizacionais.
A sua disponibilidade para participar em reuniões para discutir e acompanhar o desenvolvimento do programa é limitada.
Devem ser os principais intermediários entre as várias partes interessadas no programa.

Estratégia de
gestão da parte
interessada

3.4

Notificações regulares acerca do estado do programa.
Marcação de reuniões para apresentação e discussão dos trabalhos desenvolvidos na
área de ITIL®.

Termo de abertura do projecto

Foi definido um termo de abertura do projecto para a implementação do processo de gestão de
alterações no ISCTE-IUL. O documento poderá ser consultado no Anexo A.

3.5

Política de alteração

A seguinte política de alteração foi elaborada tendo por base algumas políticas de alteração em
vigor noutras IES (Esteves 2008, Texas University 2006, Indiana University, MacQuire University
2008).

3.5.1 Finalidade da política de gestão de alterações
A presente política visa definir um conjunto de regras com o intuito de garantir o correcto funcionamento do processo de gestão de alterações existente no departamento de Serviços de Informática do ISCTE-IUL. Esta política tem como objectivo gerir alterações de uma forma racional e
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previsível de maneira a que os colaboradores do departamento possam agir em conformidade
com as mesmas. As alterações exigem cuidadosas análises, monitorização e seguimento para
reduzir o impacto negativo na comunidade de utilizadores e aumentar o valor da infra-estrutura
de TI da organização. O propósito desta política não é o de frustrar alterações ou questionar a
lógica das alterações, mas sim assegurar que as alterações têm o seu impacto pretendido, evitando consequências não intencionais.

3.5.2 Âmbito
O processo de gestão de alterações abrange a adição, modificação ou remoção autorizada, planeada ou apoiada de serviços de TI ou componentes de serviço de TI e a sua documentação.
Não se incluem nesta política as alterações com impactos significativos na organização que deverão ser consideradas pelos meios apropriados de gestão, assim como alterações operacionais
que serão tratadas pelo processo de Satisfação de Pedidos do ISCTE-IUL.

3.5.3 Horário das alterações
Deverá ser comunicado e definido um horário semanal para a realização das alterações que
afecte o menor número de utilizadores possível. O horário deve corresponder às necessidades
do negócio e não do departamento de Serviços de Informática do ISCTE-IUL. Dada a natureza
da organização as alterações deverão ser executadas após o período das aulas ou durante o
fim-de-semana. Haverá excepções aquando do surgimento de pedidos de alteração de emergência que deverão ser implementados o mais rapidamente possível, de maneira a restaurar o
normal funcionamento dos serviços aos utilizadores.

3.5.4 Tipologia das alterações
Foram definidos três tipos de alterações: alterações padrão, alterações normais e alterações de
emergência. Como foi referido anteriormente, alterações padrão são geridas pelo processo de
Satisfação de Pedidos de Serviço do ISCTE-IUL, enquanto os restantes tipos de alteração são
da responsabilidade da Gestão de Alterações.
As alterações padrão foram acordadas e encontram-se definidas no catálogo de serviços de TI
da organização. São exemplos de alterações padrão a substituição de periféricos do computador
ou a alteração da palavra-passe de um utilizador.
Alterações normais inserem-se na categoria de alterações tácticas e serão geridas pelo processo
de gestão de alterações. São caracterizadas por melhorias dos serviços de TI geridos pela organização, como por exemplo a passagem a um sistema de impressão self-service.
As alterações de emergência seguirão o processo de gestão de alterações normais, no entanto,
dada a urgência da implementação da alteração, a criação de planos de remediação e a verificação da implementação da alteração não se aplicam para este tipo de alteração. Ao processa52
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mento de alterações de emergência estão associados SLA (do inglês, Service Level Agreement)
mais curtos quando em comparação com o processamento de alterações normais. Um exemplo
de alteração de emergência é a aplicação de medidas correctivas a um servidor aplicacional que
deixa de fornecer normalmente os seus serviços e afecta um elevado número de utilizadores na
execução das suas actividades.
Contudo, existe outro tipo de alterações, as alterações estratégicas, correspondentes a alterações dos modelos de negócio. Uma vez que o âmbito das alterações estratégicas é superior ao
dos serviços de TI estas não serão geridas pelo processo de gestão de alterações mas em mecanismos próprios para o efeito pela comissão executiva do ISCTE-IUL.

3.5.5 Processo de gestão de alterações
Todas as alterações que se enquadram no processo de gestão de alterações devem seguir o
processo de gestão de alterações e ser registadas pelos Serviços de Informática na CMDB integrada da organização através do EasyVista, ferramenta utilizada para a gestão de serviços de TI
criada pela Staff&Line. O EasyVista deverá ser o ponto único de contacto para alterações com o
intuito de minimizar a probabilidade de conflitos entre alterações e a potencial perturbação para o
ambiente de produção.
A equipa de gestão de alterações deverá coordenar e informar todas as partes interessadas na
alteração acerca dos desenvolvimentos da mesma.
As unidades envolvidas na gestão da alteração deverão cumprir os SLA e OLA (do inglês, Operation Level Agreement) acordados para o processo, isto é, devem executar as actividades dentro dos prazos estipulados.
As interfaces entre os vários processos de ITIL existentes na organização devem ser explícitos
de maneira a clarificar e facilitar a troca de informação entre os processos. Uma eficaz e eficiente
comunicação entre outros processos de gestão de serviços de TI possibilitará efectuar o rastreio
da alteração, detectar alterações não autorizadas e identificar incidentes relacionados com a
alteração.
A todas as alterações normais devem estar associados planos de remediação por forma a restaurar a normalidade em caso de insucesso na implementação da alteração. Os planos de remediação não se aplicam a alterações de emergência pois tornaria o processo demasiado burocrático e lento no suporte à resolução de um problema.
Todos os pedidos de alteração (RFC do inglês, request for change) criados devem ser aprovados
por entidades apropriadas para esse efeito.
Devem ser documentados procedimentos e guias formais para a implementação das alterações.
A documentação associada às alterações devem ser consideradas como itens de configuração e
só poderão ser alteradas após a aprovação de um RFC criado para o efeito.
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O acesso ao ambiente de produção é restrito a pessoas não autorizadas a realizar alterações.
O construtor e verificador da alteração deverão ser pessoas distintas.
As alterações devem ser testadas o mais possível com a excepção das alterações de emergência, que poderão ser colocadas em produção para resolver atempadamente um problema.
Na ocorrência de um RFC incorrectamente implementado deve-se criar um RFC revisto para
implementar o pedido original.
Problemas ou incidentes provocados por RFC devem ser comunicados à gestão de alterações
através dos procedimentos padrão da gestão de problemas ou gestão de incidentes.

3.5.6 Comissão Consultiva de Alterações / Comissão Consultiva de Alterações de Emergência
A comissão consultiva de alterações normais (CAB do inglês, change advisory board) e de emergência (ECAB do inglês, emergency change advisory board) possui uma estrutura dinâmica e
deve ser composta pelo gestor de alterações (presidente do conselho) e por colaboradores com
conhecimentos mais técnicos e cargos de coordenação, normalmente os representantes de cada
área de trabalho afectada pelo RFC. Será então responsabilidade do gestor de alterações convocar os participantes necessários para uma reunião que deverá ser semanal para a aprovação
e revisão de RFC.
Em casos excepcionais e na ausência dos colaboradores acima descritos, a comissão consultiva
de alterações poderá ser composta somente pelo gestor de alterações.
Os RFC devem conter toda a informação relevante da respectiva alteração de maneira a aferir
com maior precisão o seu risco e impacto na organização e ser aprovada ou não pelos membros
da comissão consultiva de alterações.
Todos os RFC devem ser aprovados pelo gestor de alterações após reunião com os membros do
CAB para continuarem o processo de gestão de alterações.
Os RFC deverão ser alvos de uma análise inicial por parte do gestor de alterações antes de ser
submetido à comissão consultiva de alteração.
A comissão consultiva de alterações tem a autoridade para rejeitar um RFC por motivos de planeamento inadequado, momento inapropriado para a realização da alteração, indisponibilidade
de recursos ou outros desde que sejam devidamente justificados.
O CAB é responsável por identificar RFC repetidos e considerar se os mesmos deveriam ser
pedidos de alteração padrão.
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O CAB deverá manter uma lista de alterações padrão pré-aprovadas e todas as condições que
acompanham essa pré-aprovação.
O gestor de alterações deve reportar todos os pedidos de alteração de emergência ao CAB em
conformidade com o processo de gestão de alterações da organização.

3.5.7 Alterações não autorizadas
Alterações que não cumpram a política de gestão de alteração são consideradas alterações não
autorizadas.
Os recursos dos serviços de TI não estarão disponíveis para a realização de alterações não autorizadas.
O departamento de Serviços de Informática do ISCTE-IUL possui o direito de reverter qualquer
alteração não autorizada.
Não serão toleradas alterações não autorizadas na organização e a detecção de alguma accionará os mecanismos disciplinares adequados.
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Figura 20 - Desenho do processo de gestão de alterações no ISCTE-IUL.
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3.6.1 Contacta Gestão de Alterações e cria uma proposta de alteração
Uma entidade iniciadora contacta a Gestão de Alterações via web onde preenche e submete um
pedido de alteração para posterior validação e autorização.

3.6.2 Registo RFC
Após a recepção da proposta do pedido de alteração, o mesmo deverá ser registado na ferramenta de GSTI utilizado pela organização.

3.6.3 Revisão RFC
Aqui é verificada a validade do RFC tendo por base a praticabilidade e a frequência de ocorrência do mesmo. RFC são inválidos se forem repetições de RFC previamente aceites, rejeitados ou
em consideração. RFC com informação incompleta são considerados inválidos assim como os
RFC impraticáveis.

3.6.4 Contacta Gestão de Alterações e preenche os dados em falta da proposta de alteração
Se a sua proposta de alteração estiver incompleta, a entidade iniciadora volta a contactar a Gestão de Alterações completando o pedido de alteração com os dados em falta.

3.6.5 Avaliação RFC
Avaliação inicial do RFC por parte da equipa de gestão de alterações. As actividades deste subprocesso incluem: Análise do RFC, categorização do risco do RFC, prioritização do RFC e finalmente planeamento e calendarização do RFC como se pode verificar na Figura 21.

Figura 21 - Actividades do subprocesso de avaliação do RFC.

3.6.5.1

Análise do RFC

Na análise do RFC serão apurados o motivo, a urgência, o impacto, os riscos, os benefícios, os
recursos necessários à implementação da alteração e os custos associados à alteração, assim
como os riscos e os custos resultantes da não implementação da alteração. Caso o RFC seja
referente à criação de um novo serviço, deverá existir interacção com a estratégia e o desenho
de serviço, proporcionando assim uma análise mais detalhada do novo serviço a implementar em
termos de custos e benefícios.
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3.6.5.2

Determinar categoria do risco do RFC

Após a análise do RFC e consoante o impacto e a probabilidade do risco associado à implementação da alteração, é determinada a categoria do risco do RFC de acordo com uma matriz elaborada para esse mesmo efeito.

3.6.5.3

Prioritizar RFC

Após avaliação do impacto e da urgência, determina-se a prioridade do RFC. Deverá ser consultada a tabela de prioridades da organização.

3.6.5.4

Calendarização e planeamento do RFC

Nesta actividade o RFC é planeado e traduzido em tarefas específicas. Muitas das alterações
podem ser agrupadas numa liberação e podem ser desenhadas, testadas e implementadas juntas se a quantidade de alterações a realizar podem ser lidadas pelo negócio, o fornecedor de
serviços e os seus clientes. As alterações deverão ser programadas para o horário de alterações
e manutenção estabelecido na instituição. Nesta actividade são alocados recursos ao pedido de
alteração e é planeada a indisponibilidade de serviço. A calendarização e o planeamento do pedido de alteração deverão ser acordados com os respectivos intervenientes no processo e posteriormente disseminados pelas partes interessadas da organização.

3.6.5.5

Criação de um plano de remediação para o RFC

Elaboração de um documento que indique quais os procedimentos a realizar no caso de insucesso da implementação da alteração de maneira a restabelecer a normalidade o mais rápido
possível e evitar custos superiores. Esta actividade será ignorada se se tratar de um pedido de
alteração de emergência pois o tratamento deste tipo de pedidos de alteração exige a célere
implementação da alteração.

3.6.6 Convoca reunião CAB/ECAB
No caso de se tratar de um RFC Normal ou de Emergência, deve-se convocar uma reunião CAB
ou ECAB, respectivamente, para aconselhar o Gestor de Alterações na aprovação do RFC. O
Gestor de Alterações convoca todas as partes interessadas do RFC para uma reunião. A composição do CAB/ECAB pode variar consoante o tipo de alteração solicitada.
Na convocatória deverá ser anexa informação relativa aos RFC que serão analisados e revistos
de modo a que os participantes da reunião surjam preparados e a reunião decorra o mais eficaz
e eficientemente possível.
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3.6.7 Reunião CAB/ECAB
Sendo notificados para uma reunião CAB/ECAB, os membros deverão fazer uma reavaliação do
RFC e de seguida discuti-lo na reunião agendada junto de todas as partes interessadas. A Figura
22 apresenta as subactividades a executar durante a discussão de um RFC.

Figura 22 - Actividades do subprocesso de discussão do RFC.

3.6.7.1

Reavaliação do RFC

Membros do CAB executam uma reavaliação do RFC identificando áreas de correcção e/ou
complementando com informação adicional. Os seus conhecimentos específicos permitem fazer
avaliações mais precisas dos RFC. RFC de emergência não passarão por esta etapa para uma
rápida implementação da alteração.

3.6.7.2

Reunião CAB/ECAB

Durante a reunião CAB/ECAB, o RFC deve ser discutido para compreender melhor o risco associado ao pedido de alteração. Cada membro da Comissão Consultiva de Alterações deverá expor
a sua perspectiva sobre o RFC e aconselhar o Gestor de Alterações acerca da sua aprovação.
No entanto, o CAB/ECAB são apenas entidades de aconselhamento e somente o responsável
pela autorização oficial dos RFC que, deverá estar registado na política de alteração, poderá
aprovar os mesmos.

3.6.8 Autorização RFC
Após consideração sobre as indicações dos membros do CAB/ECAB relativamente ao RFC, o
Gestor de Alterações deverá decidir acerca da aprovação do mesmo.

3.6.9 Confirmação planeamento RFC
O CAB/ECAB tem a possibilidade de actualizar informação relacionada com a calendarização e o
planeamento da alteração aprovada. Após esta actividade toda a informação relacionada com o
RFC deverá ser disseminada e estar acessível a todas as partes interessadas.
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Figura 23 - Actividades do subprocesso de confirmação do RFC.

Na Figura 23 estão definidas as actividades inerentes ao subprocesso de confirmação do RFC.

3.6.9.1

Confirmação da calendarização da alteração

O CAB vai analisar a data de implementação da alteração e se achar conveniente tem autoridade
para a modificar.

3.6.9.2

Confirmação da indisponibilidade de serviço planeada.

O CAB deverá confirmar a indisponibilidade de serviço que ocorrerá durante a realização da alteração.

3.6.9.3

Nomeação do construtor da alteração e do verificador da alteração

Na reunião CAB/ECAB é nomeado um responsável pela implementação da alteração e um responsável pela verificação da alteração.

3.6.10 Coordena a implementação da alteração
Actividade sob o controlo do Gestor de Alterações e o seu principal objectivo é de coordenar a
alteração e assegurar todos os meios e mecanismo para a concretização da alteração.

3.6.11 Implementa alteração
O Construtor da Alteração recebe do Gestor de Alterações ordens de trabalho que explicam
quais os procedimentos a realizar de maneira a executar com sucesso a alteração.

3.6.12 Verifica alteração
Após a implementação da alteração, o Verificador da Alteração tem como função verificar se a
alteração cumpre os requisitos definidos para a mesma. Uma verificação positiva permitirá transportar a alteração para o ambiente produtivo, caso contrário, o Construtor da Alteração terá que
refazer a alteração consoante as indicações do Verificador da Alteração. Esta actividade não
será considerada em casos de pedidos de alteração de emergência devido à necessidade de
uma rápida implementação da alteração.

3.6.13 Coloca em ambiente de produção
A alteração é realizada no ambiente de produção pelo Construtor da Alteração.
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3.6.14 Notifica gestor de alterações
O Construtor da Alteração contacta o Gestor de Alterações informando-o de que a alteração foi
realizada em ambiente produtivo.

3.6.15 Revisão da alteração
O CAB irá verificar se a alteração cumpre os requisitos especificados, se as partes interessadas
estão satisfeitas com o resultado e se a mesma não deu origem a incidentes ou problemas.

3.6.16 Fecho do RFC
Se o CAB decidir que a alteração produziu os resultados esperados deve-se actualizar a informação do RFC no CMS.

3.6.17 Aplicação do plano de remediação
O CAB dará indicação de alteração incorrectamente implementada ao construtor da alteração
que deverá aplicar o plano de remediação da alteração de forma a anular a alteração, restaurando a normalidade de uma forma eficiente e económica. RFC de emergência não possuem planos
de remediação que possam ser executados.

3.6.18 Criação RFC revisto
Na ocorrência de alterações indevidamente implementadas, a equipa de gestão de alteração
deverá analisar o RFC que foi indevidamente implementado e a partir dele criar um pedido de
alteração revisto com o intuito de executar correctamente o RFC original.

3.6.19 Notifica entidade iniciadora
A entidade iniciadora é contactada via correio electrónico pela equipa de gestão de alterações,
com informações acerca do estado do RFC.

3.6.20 Classificação da alteração
O requerente deverá, através do EasyVista, classificar a alteração em termos de rapidez e qualidade da intervenção utilizando uma escala de 1 a 5. A escala encontra-se parametrizada no EasyVista.

3.7

Ferramenta GSTI

Para a operacionalização do processo de gestão de alterações no EasyVista, ferramenta de
GSTI dos Serviços de Informática, foi necessário realizar algumas configurações, nomeadamente, a definição do catálogo de alterações (consultar Anexo B), de papéis e respectivos grupos
(consultar Anexo C), de domínio e do fluxo de actividades do processo.
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3.8

Operacionalização do processo de gestão de alterações no ISCTE-IUL

Na Figura 24 está esquematizado, através de notação BPMN (Business Process Modeling Notation), o desenho do processo de gestão de alterações implementado no IS

Figura 24 - Diagrama do processo de gestão de alterações implementado no EasyVista, ferramenta de GSTI utilizado no IS
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A implementação do processo de gestão de alterações na ferramenta de GSTI (EasyVista) do
ISCTE-IUL implicou a realização de pequenas modificações ao desenho original do mesmo. A
maior parte destas derivam das características do software utilizado que é capaz de automatizar
certas actividades, por exemplo, a definição da prioridade dos RFC calculado através da urgência registada pelo requerente do pedido e do impacto associado ao RFC definido no catálogo de
alterações.
O Easyvista permitiu optimizar o desenho original do processo através das seguintes modificações:
•

O Registo de RFC passou a ser efectuado directamente pela entidade iniciadora;

•

Eliminaram-se os subprocessos do desenho original de forma a simplificar o diagrama e
aumentar a legibilidade do processo aos intervenientes no mesmo;

•

Automatização de certas actividades como por exemplo a categorização do risco do
RFC, a prioritização do RFC, o fecho do RFC, etc.

•

A nomeação do construtor da alteração e do verificador da alteração é feito posteriormente à confirmação do RFC. Na actividade Implementa alteração, o coordenador da
área funcional responsável pelo RFC delega a actividade para si ou para um dos seus
subordinados. O mesmo sucede na actividade Verifica alteração; e finalmente,

•

Na ocorrência de um RFC mal sucedido, é criado um RFC revisto para implementar correctamente o pedido de alteração. Neste RFC revisto encontra-se informação do RFC
mal sucedido que lhe deu origem. O tratamento de um RFC revisto é uma nova instância
de RFC ao contrário do que fora estabelecido no desenho do processo, onde este último
realimentaria o processo.

Apesar das ligeiras diferenças apresentadas, a implementação do processo coincide com o desenho do mesmo, portanto é expectável que o processo de gestão de alterações do ISCTE-IUL
tenha um funcionamento que permita gerir as alterações com elevada eficácia e eficiência.
Foi elaborado um manual de procedimentos para o processo de gestão de alterações implementado no ISCTE-IUL (consultar Anexo D), posteriormente anexado ao diagrama do processo de
gestão de alterações, com o intuito de promover orientação e esclarecimento a todas as partes
interessadas no processo acerca dos procedimentos a adoptar na ferramenta de GSTI da instituição para assegurar o correcto funcionamento do processo. Durante a escrita desta dissertação
foi realizada uma actualização do software de GSTI da organização, passando-se a utilizar a
versão 2010 do EasyVista ao invés da sua anterior versão (2008). A actualização contribuiu para
a existência de pequenas discrepâncias na forma do manual de procedimentos do processo de
gestão de alterações que foi elaborado para a versão 2008 do EasyVista.
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3.8.1 Diagrama de estados do pedido de alteração
A Figura 25 representa o diagrama de estados de um RFC. Através da definição destes estados
poderão ser calculadas determinadas métricas do processo, e.g., a percentagem de alterações
falhadas e a percentagem de RFC rejeitados.

Figura 25 - Diagrama de estados de RFC normais e de emergência.
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Após a apresentação dos possíveis estados de um RFC é necessário clarificar o significado dos
mesmos e explicar como é realizada a transição entre os estados. A Tabela 15 servirá para esse
mesmo propósito.
Tabela 15 - Estados utilizados para caracterizar as alterações.
Estado
New
Rejected Transition
Accepted
Pending CAB/ECAB
approval
Not Approved
Approved
Confirmed
Built
Pending verification
Verified
Released
Unsuccessful change

Descrição
Estado que o pedido de alteração adquire quando é registado.
Estado que o pedido de alteração adquire quando é rejeitado na revisão do
RFC.
Estado que o pedido de alteração adquire quando é aceite na revisão do
RFC.
Estado que o pedido de alteração adquire após a avaliação do RFC/ERFC.
Representa a não aprovação do RFC/ERFC pelo CAB/ECAB.
Representa a aprovação do RFC/ERFC pelo CAB/ECAB.
Estado que o pedido de alteração adquire após confirmação do planeamento e dos responsáveis pela implementação da alteração.
Indica a construção da alteração.
Estado de espera da validação da construção da alteração por parte do
verificador da alteração.
Indica conformidade entre os requisitos da alteração e a sua construção.
Representa a transposição da alteração para o ambiente produtivo.
Estado que o pedido de alteração adquire após validação negativa do
CAB.

Solved

Estado que o pedido de alteração adquire após validação positiva do CAB.

Successful

Estado que o pedido de alteração adquire após avaliação pelo requerente.

Cancelled

Estado que o pedido obtém quando a implementação da alteração não é
exequível e o processo é cancelado.
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3.8.2 Matriz RACI do processo de gestão de alterações
Um processo não fica completo sem a definição e distribuição de responsabilidades pelos intervenientes do processo segundo uma matriz RACI (R - Responsible, A - Accountable, C - Consulted e I - Informed). Para esse efeito foi elaborada a Tabela 16.

-

-

-

-

-

I

C

-

-

R/A

C/I

-

-

R/A

C

-

-

-

-

C

C

-

-

R

-

-

-

-

R

-

-

R

-

-

C/R/A

-

-

I

-

R/A

-

R/A

-

-

-

-

I

-

-

-

-

I

R/A

Avaliação do RFC

-

R/A

-

-

I

-

-

R/A

-

A/C

-

A/C

-

A/C

I

-

-

-

CAB/ECAB
Autorização do RFC

ção

Alterações

Revisão do RFC

ção

-

R/A

Convoca a reunião do

Verificador da Altera-

CAB/ECAB
-

I

Registo do RFC

Construtor da Altera-

Gestor de Alterações
-

Equipa de Gestão de

Actividades

Entidade

Procedimentos e

Iniciadora

Tabela 16 - Matriz RACI do processo de gestão de alterações implementado nos Serviços de Informática do ISCTE-IUL.

Coordenação implementação da alteração
Implementação da
alteração
Verificação da alteração
Coloca alteração em
ambiente de produção
Revisão da alteração
Aplicação do plano de
remediação
Criação de um RFC
revisto
Classificação da alteração

I
R/A
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4. Implementação do sistema de DW/BI no ISCTE-IUL
4.1

Definição de requisitos

Concluídas as fases de análise, desenho e implementação do processo de gestão de alterações
no ISCTE-IUL, procedeu-se ao levantamento dos requisitos necessários para a construção de
um sistema de DW/BI que auxilie a gestão do processo implementado. O sistema DW/BI a desenvolver irá identificar áreas de melhoria no processo permitindo a tomada consciente de decisões. Os requisitos foram obtidos através de uma entrevista ao coordenador do Núcleo de Apoio
ao Utilizador (NAU), que identificou as principais necessidades apresentadas na Tabela 17. Uma
vez que as interrogações identificadas visam a monitorização do processo de gestão de alterações implementado nos SI do ISCTE-IUL e a identificação de áreas de melhoria, as alterações
que não seguem este processo não são contabilizadas. As alterações que não seguem o processo definido para o tratamento de alterações, i.e., alterações que não tiveram origem em pedidos de alteração ou cujo pedido foi reprovado, são geridas em relatórios próprios (e.g., interrogação P25).
Tabela 17 - Interrogações do coordenador do NAU.

Por data, por hora, por categoria de equipamento, por modelo de equipamento, por características de equipamento, por estado, por localização, por organização, por utilizador, por categoria
de alteração, por subcategoria de alteração, por grupo responsável, por actividade, por natureza da alteração, por impacto, por urgência e por prioridade
P1. Qual o número total de ocorrências RFC?
P2. Qual a percentagem e o número de ocorrências de um estado do RFC?
P3. Qual a percentagem e o número de RFC aprovados não implementados?
P4. Qual a percentagem e o número de alterações causadoras de incidentes?
P5. Qual a percentagem e o número de alterações causadoras de incidentes fora do horário de
alterações10?
P6. Qual o número e percentagem de RFC por categoria e subcategoria de RFC?

10
O horário de alterações deve afectar o mínimo número de utilizadores possível, como
tal, as alterações deverão ser realizadas antes ou depois do período de aulas.
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P7. Qual a percentagem e o número de RFC de nível de prioridade máximo?
A cada RFC é atribuído um nível de prioridade calculado através da urgência e do impacto do
RFC.
Na Tabela 18 estão definidos os níveis de urgência e impacto que um RFC pode adquirir e a
prioridade para cada combinação entre impacto e urgência.
Tabela 18 – Matriz de definição da prioridade de um RFC.
Urgência

Impacto

1

2

3

1

1

2

3

2

2

3

4

3

3

4

5

O nível 1 representa um elevado nível de urgência/impacto, 2 representa um nível intermédio de
urgência/impacto e o nível 3 representa um baixo nível de urgência/impacto.
P8. Qual a percentagem e o número de RFC aprovados sem plano de remediação?
P9. Qual a percentagem e o número de RFC aprovados sem estudo de impacto?
P10. Qual a percentagem e o número de RFC aprovados sem ordens de trabalho?
P11. Qual a percentagem e o número de RFC que cumprem todos os OLA?
A Figura 26 exemplifica a estrutura de um processo. Um processo é constituído por actividades
às quais tem associado um determinado OLA. Para cada actividade do processo de gestão de
alterações foi definido um OLA, ou seja, um prazo para a execução da actividade. Esta interrogação pretende averiguar quais os RFC que cumpriram todos os OLA das actividades do processo.

Figura 26 - Exemplo de um processo e os OLA para cada actividade do mesmo.

P12. Qual a percentagem e o número de actividades que não cumprem o OLA?
P13. Qual o tempo médio de atraso das actividades do processo de gestão de alterações?
P14. Qual a percentagem e o número de RFC que não cumprem os OLA acordados na actividade de autorização do RFC (consultar Figura 24)?
P15. Qual a duração média das actividades do processo de gestão de alterações?
P16. Qual o número médio de iterações de verificação das alterações?
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P17. Qual a duração média de uma alteração?
P18. Qual o número de RFC aprovados sem data prevista de implementação de alteração?
P19. Quais as datas previstas dos RFC aprovados?
P20. Qual a percentagem e o número de RFC cuja data prevista não coincide com a data efectiva da alteração?
P21. Qual o número de RFC onde o construtor da alteração e o verificador da alteração são a
mesma pessoa?
P22. Qual a percentagem e o número de RFC revistos11?
P23. Qual a percentagem e o número de RFC de natureza correctiva?
P24. Qual a percentagem e o número de RFC com objectivos de melhoria?
P25. Qual a percentagem e o número de alterações não autorizadas?
P26. Qual o índice médio de satisfação de utentes?
O índice de satisfação de clientes é calculado a partir de dois componentes, a avaliação da qualidade na resolução dos RFC e a avaliação média de celeridade na resolução dos RFC.
ISU = 0.5*AQ + 0.5* AC
ISU – Índice Satisfação Utentes
AQ – Avaliação da qualidade
AC – Avaliação da celeridade
P27. Qual a avaliação média de qualidade na resolução dos RFC?
P28. Qual a avaliação média de celeridade na resolução dos RFC?
P29. Qual a percentagem e o número de RFC sem CI associado?
P30. Qual a área da organização com maior taxa de RFC?
P31. Qual o grupo de suporte com maior taxa de RFC alocados?

4.2

Modelação dimensional

A modelação dimensional é uma técnica de desenho lógico de estruturação de dados que permite uma navegação mais intuitiva pelos dados por parte dos utilizadores de negócio e usufruir de
métodos de consulta de informação mais eficazes e eficientes. A realidade é representada no
modelo dimensional através de dois conceitos: factos e dimensões. Por si só os factos (ou métricas) não adicionam valor acrescentado à organização, é necessário contextualizar os dados para
que estes obtenham um significado. As dimensões permitem a caracterização dos dados, por
exemplo, a resposta a interrogações como quem, o quê, como, quando, etc. A partir da definição
de requisitos, conclui-se que o número de RFC é um facto que pode ser contextualizado, por
exemplo, pela dimensão Prioridade e pela dimensão Catálogo de RFC, identificando quais os
RFC com maior prioridade por categoria e subcategoria de RFC. A contextualização de métricas

11
Um RFC revisto é um pedido de alteração que teve origem num RFC falhado. Um RFC falhado origina um RFC revisto com o intuito de se proceder à correcta implementação da alteração solicitada no RFC de origem. Ao RFC revisto é anexado o RFC falhado obtendo-se desta
forma toda a informação necessária para corrigir os erros efectuados durante o RFC original e
implementar com sucesso a alteração.
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pelas dimensões proporciona análises detalhadas da informação e suporta a gestão na tomada
de decisões de modo a responder às necessidades do negócio.
Sempre que possível, na modelação dimensional do processo de gestão de alterações foram
utilizadas as dimensões criadas por Ricardo Martins (2010), garantindo desta forma a utilização
de dimensões conformes evitando-se a criação de silos informacionais. Contudo, foi necessário
criar uma nova dimensão – a dimensão CI, uma vez que a dimensão Equipamentos não abrangia
todos os itens de configuração dos SI, registando somente os equipamentos físicos ignorando
software e serviços da IES. Para além da dimensão CI foram também criadas as seguintes dimensões:
•

Acção de alteração – Correspondente às actividades do processo de gestão de alterações;

•

Grupo de suporte – Nesta dimensão estão registadas as equipas que irão executar as
actividades do processo de gestão de alterações;

•

Estado RFC – Corresponde aos estados que um RFC pode percorrer;

•

RFC – Representa os pedidos de alterações solicitados;

•

OLA – Contextualiza as actividades do processo e os RFC relativamente aos Operation
Level Agreements acordados;

•

Catálogo RFC – Representa o catálogo de alterações da organização;

•

Prioridade – É onde estão registados os níveis de prioridade que um RFC pode adquirir.
O nível de prioridade é calculado através do nível de urgência e do nível de impacto;

•

Urgência – Caracteriza um RFC através do nível de urgência definido pelo utilizador
aquando da solicitação de um RFC; e,

•

Impacto – Associa um nível de impacto que um RFC pode ter sobre os utilizadores e os
restantes itens de configuração.

De seguida, foram definidas as hierarquias de navegação para as referidas dimensões e procedeu-se à inserção do primeiro registo em cada uma delas. O primeiro registo de cada dimensão
corresponde ao registo que será utilizado na eventualidade de não existir correspondência com
os dados existentes na base de dados de produção do EasyVista. A Figura 27 ilustra a hierarquia
utilizada na dimensão catálogo RFC e a Tabela 14 apresenta um exemplo de preenchimento da
respectiva dimensão.

Figura 27 – Hierarquia da dimensão catálogo RFC.
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Concluído o levantamento de requisitos junto do coordenador da NAU, procedeu-se à elaboração
do modelo dimensional do processo de gestão de alterações. A modelação dimensional será
efectuada segundo a metodologia de Kimball apresentado no capítulo 2.4.1 da dissertação. A
análise das interrogações colocadas pelo coordenador da NAU ditou a necessidade de duas
tabelas de factos elementares, uma cuja granularidade da tabela de factos é ao nível das acções
sobre os RFC e outra que contém todos os dados associados a RFC que tenham seguido o processo de gestão de alterações. As secções seguintes apresentam o modelo de quatro passos
para a definição dos respectivos modelos dimensionais.
Tabela 19 - Exemplo de preenchimento da dimensão Catálogo RFC.
SkRFCCatalog

CatalogID

Level

CatalogTitle

Category

Subcategory

1

-1

-1

Sem descrição

Sem categoria

Sem subcategoria

2

4726

4

Fénix

Sem subcategoria

16

4743

5

Fénix Alteração de
Emergência
Lançamento de notas

Fénix

Lançamento de
notas

4.2.1 Processo de gestão de alterações - Acções sobre RFC
Passo 1: O processo de negócio é a gestão de alterações - acções sobre RFC.
Passo 2: O grão da tabela de factos para a gestão de acções sobre RFC representa uma acção
efectuada sobre um RFC numa determinada hora de um dia por uma pessoa de um grupo de
suporte.
Passo 3: As dimensões seleccionadas para contextualizar os factos são: Date, Time, Users, Support Group, RFC, RFC Catalog, RFC Status, Change Action, OLA, Equipments e CI.
Passo 4: As métricas da tabela de factos definidas são: duration, delay duration e OLA not fulfilled(0/1).

4.2.2 Processo de gestão de alterações - Histórico de RFC
Passo 1: O processo de negócio é a gestão de alterações - histórico de RFC.
Passo 2: O grão da tabela de factos do histórico de RFC representa a evolução de um RFC e as
etapas por que este passa até ser resolvido segundo o processo de gestão de alterações dos
Serviços de Informática do ISCTE-IUL.
Passo 3: As dimensões seleccionadas para contextualizar os factos são: Date, Users, RFC, RFC
Catalog, RFC Status, OLA, Equipments, Impact, Urgency, Priority, Location, Organization e CI.
Passo 4: As métricas da tabela de factos definidas são: user speed classification, user quality
classification, user satisfaction index, revised RFC(0/1), without remediation plan(0/1), without
impact study(0/1), without work orders(0/1), without availability simulation(0/1), without
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CAB/ECAB minute(0/1), unauthorized change(0/1), caused incident(0/1), implementation failure(0/1), new(0/1), accepted(0/1), pending CAB/ECAB approval(0/1), confirmed(0/1), pending
verification(0/1), built(0/1), verified(0/1), cancelled(0/1), released(0/1), solved(0/1), successful(0/1), leadtime, number of verification iterations, fulfilled all OLA(0/1), change builder is change
tester(0/1), planned change date match production date(0/1), rejected transition(0/1), not approved(0/1), unsuccessful change(0/1), unsuccessful change without remediation plan(0/1), approved change without remediation plan(0/1), approved change without impact study(0/1), approved change without work orders(0/1), incident registered outside change schedule(0/1) e without CI(0/1).
A Figura 28 e a Figura 29 apresentam o modelo dimensional de acções sobre RFC e histórico de
RFC, respectivamente.
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Figura 28 - Modelo dimensional das acções sobre RFC.
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Figura 29 – Modelo dimensional de historic de RFC
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4.3

Desenho físico

A modelação dimensional do processo de gestão de alterações gerou duas tabelas de factos
elementares, uma relativamente a acções sobre RFC e outra contendo informação detalhada
sobre cada RFC. Contudo, as interrogações do coordenador da NAU requerem informação agregada das acções sobre RFC e dos próprios RFC. Essa agregação será realizada através de uma
base de dados multidimensional.
Existem três tipologias de métricas:
•

Métricas elementares;

•

Métricas agregadas que pressupõem a aplicação uma função de agregação sobre as
métricas elementares (Max, Min, Avg, Count, Sum, etc); e,

•

Métricas derivadas que são calculadas a partir de outras métricas (sejam elas elementares ou agregadas) e usualmente referem-se a rácios e percentagens.

Tradicionalmente, as métricas derivadas não são incluídas no cubo multidimensional, sendo estas calculadas através das métricas agregadas que compõem o cubo. Desta forma, evita-se sobrecarregar o cubo com a realização de cálculos, aumentando a eficiência do mesmo na navegação e exploração dos dados naquela que deverá ser a sua principal actividade. Contudo, neste
caso, as métricas derivadas foram incluídas no cubo pois o volume dos dados processados não
é muito elevado e simplificar a exploração do cubo por parte do coordenador da NAU.
A Tabela 20 e a Tabela 21 demonstram como foram classificadas as métricas associadas ao
processo de gestão de alterações. No Anexo E foram mapeadas as métricas produzidas no modelo dimensional com as questões do coordenador da NAU. Podemos observar na Tabela 36 e
na Tabela 37 que todas as interrogações foram respondidas. Foram criadas métricas que não
respondem a nenhuma questão concreta do coodernador da NAU, no entanto, estas poderão ser
de extrema utilidade no futuro pois permitirão satisfazer novas interrogações que surjam com a
utilização do processo de gestão de alterações no ISCTE-IUL.
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4.3.1

Classificação das métricas do processo de gestão de alterações – Acções sobre RFC

Tipo

Date

Time

Users

RFC

RFC Catalog

RFC Status

Change Action

Support Group

OLA

Equipments

CI

Tabela 20 - Classificação das métricas do processo de gestão de alterações - Acções sobre RFC.
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%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of actions that do not fulfill

Percentage of CAB items not actioned on time

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of CAB items not actioned
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∑ Delay

∑ OLA not fulfilled (0/1) where the
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4.3.2 Classificação das métricas do processo de gestão de alterações – Histórico de RFC

Tipo

Date

Users

RFC

RFC Catalog

RFC Status

Urgency

Impact

Priority

Organization

Location

OLA

Equipments

CI

Tabela 21 - Classificação das métricas do processo de gestão de alterações - Histórico de RFC.

User speed classification

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

User quality classification

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

User satisfaction index

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Revised RFC(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Without remediation plan (0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Without impact study(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Without work orders(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Without availability simulation(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Without CAB/ECAB minute(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unauthorized change(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Caused incident(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementation failure(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

New(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accepted(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pending CAB/ECAB approval(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Confirmed(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pending verification(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Built(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Verified(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cancelled(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Released(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Solved(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Successful(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RFC Leadtime

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of verification iterations

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fulfilled all OLA(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Change builder is change tester(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Planned change date match production date(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rejected transition(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Not approved(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unsuccessful change(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Unsuccessful change without remediation plan(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Organization
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Approved change without remediation plan(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Approved change without impact study(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Approved change without work orders(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incident registered outside change schedule(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Without CI(0/1)

#

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total user speed classification

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total user quality classification

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total user satisfaction índex

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of revised RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of RFC without remediation plan

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of RFC without impact study

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of RFC without work orders

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of RFC without CAB/ECAB minute

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of unauthorized changes

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of changes causing incidentes

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of implementation failures

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of new RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of accepted RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of RFC pending CAB/ECAB approval

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of approved RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of confirmed RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of RFC pending verification

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of built RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of verified RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of cancelled RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of released RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of solved RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of successful RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total RFC lead time

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total number of verification iterations

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of RFC that fulfilled all OLA

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of RFC where change builder is change tester

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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∑

∑

Tipo

Date

Users

RFC

RFC Catalog

RFC Status

Urgency

Impact

Priority

Organization

Location

OLA

Equipments

CI

Number of RFC where planned change date matches production date

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of rejected RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of not approved RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of unsuccessful change

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of unsuccessful change without remediation plan

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of approved changes without remediation plan

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of approved changes without impact study

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of approved changes without work orders

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Total number of RFC

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of incidents registered outside change schedule

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of RFC without CI

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of approved changes not built

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of RFC where production date is different from scheduled data

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Average user satisfaction index

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RFC average quality resolution

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RFC average speed resolution

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Average number of verification of change

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Average change duration

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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∑
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RFC

To

Tot

To

Tot

Tot

RFC Catalog

RFC Status

Urgency

Impact

Priority

Organization

Location

OLA

Equipments

CI

Number of emergency changes

Tipo

RFC

Histórico de RFC

Users

Processo de gestão de alterações

Date
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∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

∑To

Tot
Number of RFC to be approved

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Number of RFC to be accepted

∑

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

prov

Tot

cep

Métricas derivadas

Num
Percentage of RFC where production date is different from scheduled date

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of RFC by status

%

X

Percentage of RFC by type

%

X

Percentage of RFC by RFC category

%

X

X

Percentage of RFC by RFC subcategory

%

X

X

Percentage of changes that do not deliver expected results

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of approved RFC without impact study

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of approved RFC without work orders

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of approved RFC without remediation plan

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of approved changes not built

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

is d

Tot

X

To

X

Tota

Tota
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N

Nu

im

Nu

w

Nu

rem

Num

RFC

RFC Catalog

RFC Status

Urgency

Impact

Priority

Organization

Location

OLA

Equipments

CI

Percentage of changes causing incidents

Tipo

Users

Histórico de RFC

Date

Processo de gestão de alterações

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Num

Num
Percentage of changes causing incidents during service hours

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of RFC that fulfill all OLA

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of revised RFC

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of unauthorized changes

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of failed changes

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of rejected RFC

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of emergency changes

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percentage of RFC without CI

%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.4

Desenho e desenvolvimento do processo de ETL

No decorrer da presente dissertação, os SI criaram um servidor específico para alojar o data
warehouse e as aplicações de BI. Os SI também migraram a base de dados de produção do
EasyVista para um novo servidor. Por conseguinte, foi necessário migrar e efectuar os ajustes
necessários ao projecto realizado por Martins (2010) de modo a que ficasse totalmente operacional no novo servidor.
A ferramenta utilizada para implementar o projecto DW/BI foi o BI Development Studio (BIDS) da
Microsoft. No referido ambiente de desenvolvimento encontra-se instalado uma instância do servidor SQL da Microsoft. O servidor SQL possui três componentes fundamentais para a execução
do projecto:
•

SQL Server Integration Services (SSIS) – Componente a partir do qual é possível aceder
aos dados provenientes dos sistemas fonte de informação, transformá-los e carregá-los
no DW (base de dados relacional construída a partir da modelação dimensional);

•

SQL Server Analysis Services (SSAS) – Responsável pela definição de hierarquias e relações entre atributos das dimensões e o cruzamento das mesmas com as métricas definidas na modelação dimensional. Neste componente é igualmente possível criar métricas calculadas utilizando os dados contidos no DW e explorar a informação contida no
DW através de um cubo multidimensional.

•

SQL Server Reporting Services (SSRS) – Componente utilizado para apresentar informação aos utilizadores finais sob a forma de relatórios, dashboards, etc.

A fase de ETL do projecto requer um planeamento e um conhecimento total dos sistemas fonte
que irão alimentar o sistema. Por isso, foi efectuado um mapeamento origem-destino dos dados
para todas as dimensões e tabelas de facto do projecto de integration services. A Tabela 22 é um
exemplo desse mapeamento para a dimensão catálogo de RFC.
Tabela 22 - Mapeamento origem-destino da dimensão catálogo de RFC.
RFC Catalog
Destino
Nome

Origem
Tipo

Tabela/Operação

Campo/Função/Vista

SkRFCCatalog

Smallint

idenity

-

CatalogID

Int

SD_CATALOG

SD_CATALOG_ID

Level

Int

SD_CATALOG

LEVEL

CatalogTitle

nvarchar(256)

SD_CATALOG

TITLE_EN

Category

nvarchar(256)

ETL

GET_PATH_SD_CATALOG_EN

Subcategory

nvarchar(256)

ETL

GET_PATH_SD_CATALOG_EN
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Conhecendo a natureza de todos os dados necessários à execução do processo de ETL, criouse o pacote SSIS apresentado na Figura 30.

Figura 30 - Pacote SSIS referente ao data mart do processo de gestão de alterações

O processo inicia-se com a eliminação dos dados existentes nas tabelas de factos e de seguida
são carregadas as dimensões utilizadas no data mart através do pacote LoadDims. Criou-se um
pacote SSIS para cada dimensão. A arquitectura dos pacotes de carregamento de dimensão é
visível na Figura 31.

Figura 31 – Pacote SSIS referente ao ETL da dimensão catálogo RFC.
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A estrutura dos pacotes é semelhante para todas as dimensões. A primeira etapa do pacote
prende-se com a eliminação dos dados da referida dimensão e a inserção do primeiro registo na
respectiva dimensão. Sucede-se a fase de carregamento (load) propriamente dita.

Figura 32 – ETL dimensão catálogo RFC.

A base de dados de produção do EasyVista é acedida e é realizado um select à tabela
SD_CATALOG. Atribuem-se valores válidos aos atributos nulos da tabela e de seguida são efectuadas um conjunto de acções que separam o atributo GET_PATH_SD_CATALOG_EN nos atributos desejados (categoria de RFC e subcategoria de RFC). O ETL termina com o mapeamento
dos atributos de origem nos atributos de destino, existentes na tabela DimRFCCatalog do DW da
instituição. Finalmente é utilizado um objecto analysis service process task cuja finalidade é o
processamento das dimensões para que as alterações realizadas às mesmas sejam reflectidas
no projecto de analysis services.
O carregamento das tabelas de factos (ver Figura 33) foi realizado com um procedimento equivalente. No caso da tabela de factos de acções sobre RFC, o processo de ETL identifica as surrogate keys associadas a cada acção e regista a data e a hora de início das mesmas nas respectivas dimensões. De seguida são carregadas todas as datas e horas que surgem no modelo dimensional e carregam-se os factos. A tabela de factos, histórico de RFC, é um snapshot acumulativo. No proceso de ETL são identificados todos os pedidos de alterações e posteriormente
cada registo de RFC será actualizado à medida que são carregados os factos.
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Figura 33 - Fase ETL tabelas de facto acções sobre RFC e histórico de RFC.

O pacote SSIS referente ao processo de gestão de alterações (Figura 30) termina com a configuração e processamento das dimensões data e hora, seguido do processamento das tabelas de
factos do data mart.
Os pacotes SSIS criados foram integrados com os pacotes anteriormente desenvolvidos por
Martins (2010) de modo a que o data mart do processo de gestão de alterações seja carregado
após o carregamento do data mart de gestão de activos. O data mart do processo de gestão de
alterações deverá ser carregado todos os meses através da execução do pacote denominado
FirstLoadChangeManagementDataMart.dtsx existente no projecto BI@DSI_IS.

4.5

Desenho e desenvolvimento de serviços de análise

Uma vez concluído o processo de ETL do projecto, efectuou-se a integração dos data marts de
gestão de activos e de gestão de alterações num projecto de analysis services de modo a que a
navegação e exploração dos dados fosse possível. Foi estabelecida uma ligação à base de dados relacional onde se encontra o DW e foi criado o cubo DW@DSI_AS. Para a construção do
cubo foi necessário definir e configurar as dimensões constituintes do mesmo. A Figura 34 é um
exemplo que demonstra como foi realizada a associação entre atributos de uma dimensão, neste
caso específico, para a dimensão catálogo RFC.
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Figura 34 – Relação entre atributos da dimensão catálogo RFC.

Além disso, como é possível observar na Figura 35, foi necessário explicitar as relações entre as
dimensões e as tabelas de factos existentes. A Figura 36 demonstra como foram calculadas as
métricas derivadas no cubo em questão.

Figura 35 – Definição da relação entre as dimensões e as tabelas de facto do cubo criado.
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Figura 36 - Criação das métricas derivadas referentes ao data mart do processo de gestão de alterações.

Durante a implementação do cubo foram parametrizados os KPI relativos aos processos de gestão de activos e de gestão de alterações (apresentados na Figura 37). Os KPI definidos para o
processo gestão de alterações baseiam-se na Tabela 2. Os objectivos para cada indicador foram
definidos em colaboração com o coordenador da NAU. Uma vez que não existem dados operacionais do processo de gestão de alterações, foram estimados valores com uma considerável
margem de manobra. Estes valores deverão ser periodicamente revistos e recalculados.

Figura 37 - KPI do cubo DW@DSI.
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Por fim, após a configuração das propriedades do cubo, este encontra-se apto para exploração
como é possível visualizar na Figura 38. A exploração do cubo permite apresentar, por exemplo,
o número total de acções de alterações, contextualizado por categoria de RFC, por subcategoria
de RFC, por grupo de suporte e por utilizador. Será neste ambiente que o coordenador da NAU
poderá efectuar as interrogações ad hoc.

Figura 38 - Exploração do cubo DW@DSI.

4.6

Desenho e desenvolvimento de aplicações de BI

Uma vez que grande parte dos colaboradores dos SI não tem grande experiência com ferramentas de produção de relatórios ad hoc (e.g., SQL Management Studio e os próprios cubos multidimensionais), surgiu a necessidade de criar um projecto de Reporting Services com o intuito de
facilitar a gestão de relatórios, utilizando o DW como fonte de dados. Desta forma, os utilizadores
podem interagir com o gestor de relatórios através de um browser, criando de uma forma simples
e intuitiva os seus próprios relatórios. A interface gráfica da aplicação facilita a criação e partilha
de relatórios sem que sejam necessários conhecimentos profundos de SQL, BI ou modelação
dimensional.
Durante esta fase foram criados os seguintes sete relatórios: Alterações não autorizadas, Análise
documental de RFC, Calendário de alterações, Incidentes causados por alterações, Acções sobre RFC, Satisfação de utilizadores do processo de gestão de alteração e o Relatório geral de
RFC. Os relatórios produzidos visam responder à totalidade das interrogações identificadas pelo
coordenador do NAU na fase de levantamento de requisitos (ver Tabela 17).
Após a configuração dos parâmetros do relatório (ver Figura 39) é produzido o relatório exibido
na Figura 40. O relatório de satisfação de utentes do processo de gestão de alterações responde
às interrogações P26, P27 e P28 (ver Tabela 17) do coordenador da NAU. Os dados apresentados dizem respeito a dados de teste uma vez que só recentemente o processo entrou em produção e ainda não existem dados suficientes para a produção de relatórios.
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Figura 39 - Parâmetros do relatório de satisfação de utentes do processo de gestão de alterações

Figura 40 - Relatório de satisfação de utentes do processo de gestão de alterações
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A Figura 41 ilustra uma tabela integrada no relatório geral de RFC, através da qual é possível
identificar a duração média de um RFC em horas e dias por categoria de RFC. É possível fazer
drill-down e observar a duração média por subcategoria de RFC. Esta tabela permite responder à
interrogação P17 do coordenador da NAU. A Figura 42 permite responder parcialmente à interrogação P6 do coordenador da NAU. Contudo, a interrogação P6 é integralmente respondida através do relatório geral de RFC.

Figura 41 – Duração media em horas e dias de um RFC por categoria e subcategoria de RFC.

Figura 42 – Percentagem de RFC por categoria e subcategoria de RFC.
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A construção dos aludidos relatórios coincide com o término da implementação e monitorização
do processo de gestão de alterações do ITIL® v3 nos Serviços de Informática do ISCTE-IUL.
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5. Considerações finais
5.1

Conclusão

A presente dissertação baseou-se principalmente na implementação do processo de gestão de
alterações do ITIL® v3 nos SI do ISCTE-IUL e na implementação de um data mart do respectivo
processo no data warehouse existente no departamento. Uma vez que o processo apresenta um
baixo nível de maturidade ainda não é possível obter resultados específicos da sua implementação devido à inexistência de dados operacionais. Resultados mais concretos surgirão a curto
prazo mediante a utilização do referido processo. Apesar de o processo de gestão de alterações
se encontrar implementado, observou-se uma baixa adesão ao mesmo por parte dos colaboradores dos SI. A implementação do processo de gestão de alterações foi testada e aprovada pelo
coordenador da NAU, contudo, não existem actualmente recursos disponíveis nos SI para iniciar
a operacionalização do processo. Uma possível explicação para este facto é o período da entrada em produção do processo de gestão de alterações. Este coincidiu com uma altura em que os
SI reuniram esforços para estabilizar os processos de gestão de incidentes e de satisfação de
pedidos de serviço que haviam sido recentemente implementados, através de testes aos mesmos e acções de formação aos colaboradores do departamento. O envolvimento da gestão de
topo, i.e., Director dos SI e Vice-Reitor para as TI do ISCTE-IUL, será preponderante no incentivo
à utilização do processo de gestão de alterações por parte dos colaboradores dos SI do ISCTEIUL, sendo expectável que a curto prazo a utilização do processo aumente. A contratação de
recursos humanos qualificados para assegurar o correcto funcionamento dos processos implementados deverá ser outra preocupação da gestão de topo. O facto da maioria dos colaboradores dos SI já possuir a certificação em ITIL Foundations representa uma vantagem e será um
factor adjuvante na compreensão das vantagens que advêm da utilização do processo de gestão
de alterações.
A principal ilação da dissertação prende-se com a passagem de um processo ad hoc de gestão
de alterações para outro com métodos e procedimentos bem definidos para o eficaz e eficiente
tratamento dos pedidos de alteração que surjam na IES. De agora em diante, todas as alterações
aos activos da organização que sigam o processo de gestão de alterações serão devidamente
registadas, avaliadas, autorizadas, prioritizadas, planeadas, testadas, implementadas, documentadas e revistas num ambiente controlado ao contrário do que acontecia anteriormente. O processo implementado manterá a base de dados da gestão da configuração actualizada. A avaliação e o planeamento dos RFC contribuirão para uma redução no número de pedidos de alteração mal geridos e consequentemente reduzirá o número de incidentes provocados por tais alterações, permitindo continuidade na prestação dos serviços de TI na instituição. Pelos motivos
expostos, a implementação do processo de gestão de alterações constitui uma mais-valia para
os SI do ISCTE-IUL.
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O processo de gestão de alterações implementado transcende o processo apresentado no quadro de referência de melhores práticas do ITIL® v3. Além de gerir e coordenar todos os pedidos
de alteração solicitados, o processo implementado é responsável por executar e testar todas as
alterações, assim como gerir a criação e/ou a remoção de serviços e componentes de serviço na
organização. Este excesso de responsabilidades é impulsionado pela ausência de um processo
de gestão de liberação e implantação (release and deployment management), responsável por
implementar e testar as alterações aprovadas pelo processo de gestão de alterações, e pela
ausência dos processos de gestão de porta-fólio de serviços e de gestão do catálogo de serviços, respectivamente, da fase de estratégia e desenho de serviço do ciclo de vida do serviço (ver
Figura 95 no Anexo F). Os dois últimos processos referidos devem ser os responsáveis pela
criação de RFC associados à inserção e remoção de serviços no catálogo de serviços e consequentemente no porta-fólio de serviços da IES. Actualmente essa responsabilidade recai sobre o
processo de gestão de alterações.
Relativamente à fase de data warehousing e business intelligence da dissertação, conclui-se que
esta foi um sucesso devido a dois importantes motivos. Em primeiro lugar, foi realizada a integração dos data marts de gestão de activos e de gestão de alterações. A expansão do DW através
da implementação do data mart do processo de gestão de alterações e posterior integração com
o data mart existente de gestão de activos potenciou a capacidade analítica dos SI do ISCTEIUL. O cruzamento de dados referente a activos e a alterações permite a realização de relatórios
mais concretos, auxiliando a gestão de topo no processo de decisão. Em segundo lugar, o data
mart criado responde com sucesso a todas as interrogações identificadas pelo coordenador da
NAU. O coordenador da NAU poderá verificar a resposta às interrogações através da navegação
no cubo multidimensional ou através da consulta aos relatórios criados para esse propósito. Contudo, é através da exploração do cubo multidimensional que o coordenador da NAU poderá responder a interrogações ad hoc e necessidades futuras.
O EasyVista revelou ser uma boa ferramenta de gestão de serviços de tecnologias de informação, tendo registado e processado eficazmente todos os dados provenientes do processo de
gestão de alterações. Esta ferramenta de GSTI é a principal fonte de dados do sistema DW/BI
implementado nos SI do ISCTE-IUL.
Esta dissertação permitiu igualmente alargar o espectro de conhecimento sobre o ITIL® v3 em
IES Portuguesas. Este estudo poderá servir de base para futuras implementações e monitorizações do processo de gestão de alterações do ITIL® v3 em IES portuguesas, sendo um artefacto a
adicionar à escassa literatura acerca da implementação de processos de ITIL® v3 em organizações académicas.

5.2

Limitações

Durante a realização da dissertação foram identificadas certas limitações. A principal limitação
prendeu-se com a baixa adesão dos colaboradores dos SI ao processo de gestão de alterações
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implementado. Uma vez que não existem recursos disponíveis para operacionalizar o processo
de gestão de alterações, não foi possível obter dados operacionais que possam alimentar o DW
dos SI do ISCTE-IUL. A inexistência de dados operacionais impede a realização de uma análise
conclusiva sobre o processo e o efeito que este tem na organização. Outra limitação provocada
pela não utilização do processo de gestão de alterações é a falta de comentários (feedback) sobre o processo implementado por parte dos colaboradores do departamento. A experiência e o
conhecimento do negócio dos colaboradores dos SI permitiria certamente identificar áreas de
melhoria no processo de gestão de alterações. Sendo assim, o processo encontra-se na sua
primeira iteração, sem a realização de quaisquer acções de melhoria.
A insuficiente literatura referente à implementação do processo de gestão de alterações em IES
revelou-se igualmente uma limitação. O processo de gestão de alterações foi analisado, desenhado e implementado pelo autor, cuja experiência prévia na implementação de processos era
reduzida, com base na literatura existente do ITIL®. A falta de experiência do autor foi uma parte
colmatada pela formação recebida sobre a parametrização de processos de ITIL® no EasyVista,
i.e., o processo de gestão de incidentes e o processo de satisfação de pedidos de serviço.

5.3

Recomendações e trabalhos futuros

Das conclusões deste estudo, derivam-se algumas recomendações para trabalhos futuros no
seio dos SI do ISCTE-IUL.
A primeira recomendação é relativa à implementação do processo de gestão de liberação e implantação do ITIL® v3 no ISCTE-IUL. Trata-se do próximo passo lógico a percorrer no programa
de implementação de processos de ITIL® v3, uma vez que já se encontra implementado o processo de gestão de alterações. As alterações avaliadas e autorizadas pelo CAB serão reencaminhadas para o processo de gestão de liberação e implantação a fim de executar as alterações
sob coordenação do processo de gestão de alterações. As alterações serão construídas, testadas e implementadas com o intuito de fornecer os serviços especificados na fase de desenho de
serviço do ciclo de vida do serviço e consequentemente satisfazer os requisitos das partes interessadas produzindo os resultados pretendidos (Lacy e Macfarlane 2007).
A segunda recomendação diz respeito à implementação de outros processos de ITIL® v3, mais
precisamente, a implementação do processo de gestão do catálogo de serviços da fase de desenho do ciclo de vida do serviço e o processo de gestão do porta-fólio de serviços pertencente à
fase de estratégia. A implementação do processo de gestão do porta-fólio de serviços é relevante
pois permite identificar as necessidades das partes interessadas e a forma como o fornecedor de
serviços (i.e., os SI do ISCTE-IUL) irá satisfazer essas mesmas necessidades. Este processo
permite igualmente clarificar a orientação estratégica dos SI através da identificação dos seguintes aspectos (Iqbal 2007):
•

Pontos fortes, pontos fracos, prioridades e riscos;
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•

Melhor distribuição dos recursos e capacidades do fornecedor de serviços;

•

Necessidades dos clientes e utilizadores dos serviços de TI da IES; e,

•

Preços associados aos serviços de TI.

Por estes motivos, o processo de gestão do porta-fólio de serviços é útil porque novos pedidos
de serviço passariam a ser avaliados neste processo e não no processo de gestão de alterações.
A implementação do processo de gestão do catálogo de serviços de TI fornecerá uma fonte única e consistente de informação acerca dos serviços acordados. Os serviços actualmente prestados pelos SI do ISCTE-IUL, assim como serviços que serão futuramente operacionalizados, são
descritos no catálogo de serviços. O objectivo do processo de gestão do catálogo de serviços é a
manutenção da informação dos referidos serviços, garantindo que a informação presente no
catálogo é actual e precisa (Rudd e Lloyd 2007). Actualmente, os SI do ISCTE-IUL já possuem
um catálogo de serviços, no entanto, incompleto. Recomenda-se que os SI revejam e completem
o catálogo de serviços de TI da IES, contemplando por exemplo, a adição de informação referente ao catálogo de serviço técnico. O catálogo de serviços é constituído por dois componentes: o
catálogo de serviços técnicos e o catálogo de serviços de negócio. O catálogo de serviços técnicos suporta o catálogo de serviços de negócio na medida em que este apresenta os serviços de
suporte necessários ao fornecimento de um serviço de TI. O catálogo de serviços técnicos deve
ser invisível ao cliente. A criação de tal catálogo é benéfica pois permite identificar a tecnologia
necessária para suportar um serviço ou componente de serviço.
A implementação dos processos indicados dará continuidade ao programa de adopção das melhores práticas de GSTI do ITIL® v3 e aproximará o ISCTE-IUL da obtenção da certificação de
qualidade de acordo com a norma internacional ISO/IEC 20000:2011.
Na Figura 43 estão assinalados a azul os processos de ITIL® recomendados como trabalho futuro, distribuídos pelas fases do ciclo de vida do serviço. Os processos assinalados a verde são os
processos já implementados no ISCTE-IUL ou configurados e os que serão brevemente operacionalizados (i.e., o processo de gestão de incidentes e o processo de satisfação de pedidos de
serviço).
Nos SI do ISCTE-IUL encontram-se implementados os processos de gestão de activos de serviço, de gestão de alterações, de gestão de incidentes e de satisfação de pedidos de serviço. Relativamente aos processos de gestão de incidentes e de satisfação de pedidos de serviço modelados por Paulo Ferreira (2010) e implementados durante esta dissertação estão prontos para
entrar em produção. Os dados provenientes do processo de satisfação de pedidos de serviço já
estão a ser armazenados no EasyVista, no entanto os dados relativos a incidentes ainda são
registados no OTRS . Prevê-se que o OTRS seja descontinuado até dia 12 de Setembro de
2011, altura em que os incidentes passarão a ser tratados no EasyVista. O processo de gestão
de alterações será operacionalizado assim que os SI garantirem os recursos necessários ao
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funcionamento do mesmo. O processo de gestão de activos de serviço já se encontra operacionalizado, contudo os dados produzidos pelo processo não estão a ser analisados devido à indisponibilidade do servidor que aloja o DW. O DW já foi migrado para um novo servidor e prevê-se
que no início do ano lectivo 2011/2012 os relatórios de BI referentes ao processo possam ser
utilizados.

Figura 43 – A azul: recomendação dos processos de ITIL® a implementar no ISCTE-IUL. A verde:
processos implementados ou configurados que serão brevemente operacionalizados (Soares 2011).

Os SI pretendem colocar em produção a partir de Setembro de 2011 os processos anteriormente
referidos para depois avançarem com o desenho, análise e implementação do processo de gestão de problemas do ITIL® v3, substituindo desta forma o sistema GRALHA

12

. Os SI quando

implementarem o processo de gestão de problemas deverão consolidar o DW, avançando com a
implementação de um data mart para a gestão de problemas conforme com os dois data marts já
desenvolvidos. Deverão ser apresentadas e difundidas dentro do ISCTE-IUL as vantagens provenientes da utilização dos relatórios de BI por parte dos colaboradores dos SI.
Em 2009 foi implementado e operacionalizado o processo de gestão de activos de serviço, contudo o processo contempla apenas os activos de hardware dos SI do ISCTE-IUL. Recomenda-se
que todos os activos de hardware sejam registados e geridos no EasyVista e que o processo
seja expandido e melhorado para que este passe a contemplar a gestão de activos de software
da organização.
12

Serviço de reporte de erros e pedidos de melhoria de produtos e serviços dos SI. Suportado no Bugzilla
(https://wiki.dsi.iscte.pt/index.php/Bugzilla).
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Existe uma outra dissertação em curso13 focada na implementação do processo de gestão de
eventos, cujo o objectivo é a automatização da informação do NAGIOS14 para que eventos possam originar automaticamente incidentes no EasyVista.
A Figura 44 e a Figura 45 apresentam com maior detalhe as fases de operação de serviço e
transição de serviço. Estas figuras representam partes da visão global do ITIL® V3 exibida na
Figura 95 do Anexo E.

Figura 44 – Secção da fase de operação de serviço do ciclo de vida do serviço apresentado na Figura 95 (Fox IT 2011).

Como podemos constatar na Figura 44, a maioria dos processos da operação de serviço estão
implementados ou encontram-se em fase de desenvolvimento nos SI do ISCTE-IUL. Existe a
iniciativa para desenvolver o processo de gestão de eventos. Os processos de gestão de incidentes e de satisfação de pedidos foram modelados no decorrer da dissertação de Paulo Ferreira
(2010) e implementados nesta dissertação. O processo de gestão de problemas está a ser considerado pelos SI e a sua implementação decorrerá num futuro próximo. O forte investimento dos
SI nos processos de ITIL da fase de operação de serviço explica-se pelas exigências de teor
operacional do departamento na IES. Diariamente, os SI procuram assegurar todas as condições
necessárias aos utilizadores dos serviços de TI da organização de forma que estes desenvolvam
as suas tarefas sem quaisquer impedimentos tecnológicos.

13

Filipe Crispim Santos, aluno do Mestrado em Sistemas Integrados de Apoio à Decisão do ISCTE-IUL.
Nagios Ain't Gonna Insist On Sainthood (NAGIOS) é um sistema de computador de código aberto e software de rede
de monitoramento.

14
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Figura 45 - Secção da fase de transição de serviço do ciclo de vida do serviço apresentado na Figura
95 (Fox IT 2011).

Na Figura 45 estão representados os processos de ITIL® da fase de transição de serviço do ciclo
de vida do serviço. Os SI do ISCTE-IUL de momento possuem implementados os processos de
gestão de alterações e de gestão de activos de serviço. Como já foi referido anteriormente, o
processo de gestão de activos deverá ser aperfeiçoado através da consolidação da CMDB dos
SI do ISCTE-IUL e da inclusão dos activos de software no processo. O processo de gestão de
alterações foi implementado nesta dissertação e será operacionalizado a partir de Setembro de
2011. Aquando da operacionalização deste processo sugere-se a recolha de comentários dos
utilizadores de maneira a identificar acções de melhoria.
Recomenda-se a implementação do processo de gestão de liberação e implantação uma vez que
o processo de gestão de alterações já se encontra implementado e estes dois processos têm
fortes dependências. Nomeadamente, o processo de gestão da liberação e implantação é responsável por efectuar as alterações correspondentes a RFC aprovados pelo processo de gestão
de alterações. A implementação dos processos da fase de transição de serviço do ciclo de vida
do serviço possibilitará assegurar a continuidade dos serviços de TI da IES e a consistência e
integridade da informação registada no sistema de gestão da configuração (Configuration Management System - CMS15) da organização, proporcionando ganhos de capacidade operacional
aos SI do ISCTE-IUL.

15

CMS representa um conjunto de ferramentas e bases de dados que são usadas para gerir os dados da configuração
de um fornecedor de serviços de TI. O CMS também inclui informações sobre incidentes, problemas, erros conhecidos,
alterações e liberações e pode conter dados sobre empregados, fornecedores, localidades, unidades de negócio, clientes
e utilizadores. Engloba igualmente as ferramentas para recolha, armazenamento, gestão, actualizações e apresentação
de dados de todos os CI e seus relacionamentos.
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Concluída a operacionalização dos processos de ITIL® implementados no ISCTE-IUL é recomedável que se proceda a uma avaliação qualitativa dos processos, identificando vantagens e desvantagens que advieram com a sua implementação. Seria igualmente interessante realizar um
questionário de satisfação e aceitação aos colaboradores do departamento relativamente aos
processos implementados.
Recomenda-se igualmente a continuação da formação e certificação de ITIL® v3 por parte dos
colaboradores do departamento. Perspectiva-se que em Outubro/Novembro de 2011 todos os
colaboradores sejam certificados em ITIL Foundations. Recomenda-se que os elementos com
cargos de maior responsabilidade invistam na certificação seguinte, a certificação de ITIL Intermediate Level. A gestão de topo deverá, antes de continuar a implementação de processos de
ITIL®, garantir a existência de todos os recursos necessários para a implementação e manutenção dos processos implementados e dos processos a implementar.
Dado que a literatura acerca da implementação de processos de ITIL® v3 em IES portuguesas é
muito escassa, seria benéfico o investimento no desenvolvimento de um estudo aprofundado de
comparação das actuais práticas de GSTI aplicadas pelas IES Portuguesas.
Por fim, uma vez que já se encontram implementados os processos de gestão de incidentes e de
satisfação de pedidos de serviço, recomenda-se o enriquecimento do data warehouse existente
através a criação dos respectivos data marts. O EasyVista contém um número considerável de
dados referentes a estes dois processos cuja inclusão dos data marts no DW potenciaria a capacidade de produção de relatórios mais complexos e abrangentes de suporte à decisão.
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Anexo A

Termo de abertura do projecto
Tabela 23 - Propriedades do documento TAP.

Propriedades
Categoria: Termo de abertura de projecto
Título: Melhores Práticas ITIL v3 e Business Intelligence no Contexto
Universitário - Gestão de Alterações no ISCTE-IUL
Código: GTI-ITILGestãoAlterações
Referência16: DSI/TAP/ {Número sequencial com quatro dígitos}
Assunto: O projecto aborda a temática da gestão de serviços de TI,
mais precisamente, a implementação do processo de gestão
de alterações do ITIL aplicado a instituições do ensino superior. Após a implementação do processo será desenvolvida
uma ferramenta de busin
Unidades/Áreas da Núcleo de Apoio ao Utilizador
DSI:
Entidades externas: Staff&Line
Super-projecto: DSI/DP/0077 - GTI-ITIL - Boas práticas ITIL no caminho para
o ISO 20 000
Subprojectos: Páginas: 10
Estado: Rascunho
Versão: 1.0 (1)
Tabela 24 - Tabela histórico de aprovações do TAP.

Histórico de aprovações
Versão
Estado
Assinatura
{e.g.,
{Estado à data da
1.0}
aprovação}
{Acrescentar acima o número de linhas de assinatura necessário. Cada campo de assinatura tem de indicar claramente o nome, o cargo e a unidade orgânica e instituição do
signatário.}
A aprovação deste termo de abertura de projecto pressupõe a compreensão da finalidade e dos conteúdos aqui descritos. Assinando este documento, cada signatário declara
concordar não só que o trabalho a ser efectuado no âmbito deste projecto deve ser iniciado, como também que o deve ser com os recursos necessários para a sua concretização.

Tabela 25 - Tabela de contributos do TAP

Contributos
Data

Nome

Endereço

Ricardo Nuno
Gaspar da Silva
Oliveira Barroso

Ricardo_Nuno_Barroso@iscte.pt

16

2010-1117

Descrição
Criação do documento

A referência identifica simultaneamente o documento de termo de aceitação de projecto e o projecto em si.
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Tabela 26 - Tabela de acessos ao TAP.

Acesso ao documento
Interno: Sem restrições
Externo: Sem restrições

Tabela 27 - Tabela com resumo do TAP.

Resumo
O objectivo geral do projecto incide na análise, desenho, implementação e controlo do
processo de gestão de alterações no ISCTE-IUL, adoptando as melhores práticas de
ITIL v3 relativamente à gestão de altera-ções e adaptando-as à realidade da organização. Serão definidos métodos e procedimentos padronizados para o tratamento eficaz e
eficiente das alterações, garantindo que todas as alterações são registadas, avaliadas,
autorizadas, prioritizadas, planeadas, testadas, implementadas, documentadas e revistas num ambiente controlado. A existência de tais métodos e procedimentos irão aumentar a qualidade dos serviços de TI fornecidos pelo ISCTE-IUL. Uma vez que a melhoria contínua é uma das fases do ciclo de vida dos serviços tal como definido pelo
ITIL, outro objectivo do projecto (após a implementação do processo de gestão de alterações) é o desenvolvimento de um sistema de BI (do inglês, business intelligence) que
per-mita analisar a execução desse processo e reportar informação útil para a sua gestão. O projecto visa me-lhorar a qualidade dos serviços de TI, contribuindo assim, para
uma melhoria dos serviços prestados pela organização aos seus clientes. A duração do
projecto deverá ser aproximadamente 9 meses, perspecti-vando-se a sua conclusão
para o final de Junho de 2011. Os custos do projecto incidirão principalmente sobre a
remuneração dos colaboradores dos Serviços de Informática do ISCTE-IUL, em possíveis acções de formação e licenças de software. Pressupõe-se que existe uma comunicação eficiente no seio da orga-nização e um dos principais riscos inerentes ao projecto
prende-se com a falta de experiência na imple-mentação de processos ITIL na organização.
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A.1 Visão global do projecto
A.1.1

Problema

A implementação de um processo de gestão de alterações dos serviços de TI (Tecnologias da
Informação), seguindo as melhores práticas ITIL v3 (Information Tecnhology Infrastrutucre Library), é desde há muito um dos objectivos dos SI (Serviços de Informática) do ISCTE-IUL, cliente
do projecto. Só a sua implementação permitirá assegurar a continuidade dos serviços de TI fornecidos dentro da organização e, sobretudo, assegurar a melhoria dos serviços prestados e a
sustentabilidade de novos serviços que venham a ser criados.
Neste momento os SI não possuem quaisquer mecanismos para registar e controlar as alterações que são executadas nos seus itens de configuração. Frequentemente o impacto das alterações efectuadas em itens de configuração dos serviços de TI do ISCTE-IUL não é antecipado,
não se evitando, por isso, que os serviços fornecidos sejam afectados negativamente. Muitas das
alterações são detectadas presencialmente. Outras são detectadas apenas quando ocorrem
incidentes com origem numa alteração mal gerida. Frequentemente a informação referente aos
itens de configuração e respectivas relações de dependência não está registada ou é mesmo
desconhecida. Assim, muitas alterações acabam por produzir interrupções de serviço com um
impacto significativo na organização.
É muito importante, por isso, criar mecanismos e processos que assegurem que toda a informação relativa aos itens de configuração e suas dependências é registada, que todas as alterações
proactivas sejam planeadas, que o seu impacto seja avaliado, que medidas de mitigação de riscos sejam previstas e planeadas e que todas as alterações efectuadas sejam registadas. Isso
implica promover uma cultura de alteração e de qualidade ao longo de toda a organização, educar todos os envolvidos acerca dos riscos de alterações não planeadas e solicitar comportamentos mais responsáveis aquando da ocorrência de alterações.
A falta de ferramentas eficientes para a monitorização de processos nos Serviços de Informática
é um problema para a organização, uma vez que, a recolha de informação dos processos é limitada e consequentemente não é possível tomar decisões baseadas em factos fiáveis e completos. O sistema de Business Intelligence a desenvolver será portanto uma eficiente ferramenta de
monitorização e análise do processo de gestão de alterações onde será possível identificar áreas
de melhoria no mesmo.

A.1.2

Descrição

A resolução do problema de negócio implica a análise, o desenho, a implementação e a monitorização de um processo de gestão de alterações baseado nas melhores práticas definidas no
ITIL v3, um quadro de referência orientado especificamente para a gestão de serviços de TI.
Serão definidos métodos e procedimentos padronizados para o tratamento eficaz e eficiente das
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alterações, garantindo que todas as alterações são registadas, avaliadas, autorizadas, prioritizadas, planeadas, testadas, implementadas, documentadas e revistas num ambiente controlado.
Os resultados e objectivos de desempenho serão fornecidos pelo sistema de Business Intelligence a desenvolver neste projecto. Será criado um repositório de dados com a informação proveniente do processo de gestão de alterações implementado. De seguida através da metodologia de
Kimball (modelação dimensional) serão produzidos relatórios e criados painéis de instrumentos
com informação relevante acerta do processo de gestão de alterações implementado no ISCTEIUL. As métricas do sistema incluirão por exemplo, a percentagem de alterações implementadas
nos serviços que cumprem os requisitos acordados com os clientes (qualidade/custo/tempo).

A.1.3

Finalidades e objectivos

A implementação de um processo de gestão de alterações é de fulcral importância para o ISCTE-IUL, pois:
•

Assegurará a fiabilidade e a continuidade dos seus serviços de TI após a realização de alterações aos itens de configuração e, assim, garantir a criação directa ou indirecta de valor para os clientes do ISCTE-IUL.

•

Aproximará o ISCTE-IUL do grau de maturidade necessário para obter uma certificação de
qualidade de acordo com a norma internacional ISO/IEC 20000:2011. Uma tal certificação
melhoraria a imagem dos SI junto dos seus utilizadores e, sobretudo contribuiria para aumentar o prestígio de toda a organização.

•

Possibilitará reduzir custos associados às alterações e simultaneamente servir os utilizadores
com os níveis de serviço acordados, devido a um planeamento cuidadoso das alterações a
realizar.

•

Contribuirá para o cumprimento de requisitos legais, governamentais, regulamentares e contratuais.

•

Reduzirá o número de alterações não autorizadas, não planeadas ou incorrectamente implementadas. Essas alterações afectam negativamente a qualidade do serviço de TI e conduzem a um aumento indesejado da quantidade de trabalho não planeado.

•

Os mecanismos necessários para a execução dos pedidos de alteração passarão a ser accionados, com prontidão, levando a um melhor cumprimento dos acordos de nível de serviço
associados aos serviços afectados.

•

A análise dos pedidos de alteração permitirá a realização de uma melhor avaliação do risco e
do impacto, tal como realizar estimativas mais precisas acerca do custo, do tempo e da qualidade das mesmas.
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•

Aumentará a produtividade e satisfação dos utilizadores, uma vez que aumentará a disponibilidade dos serviços que antes era reduzida pela ocorrência de alterações não controladas
que frequentemente causavam a sua disrupção.

•

Reduzirão significativamente o tempo médio para o restauro dos serviços, pois possibilitará
uma eficiente e célere aplicação de medidas correctivas.

•

Contribuirá para que os colaboradores dos SI adquiram maior experiência e conhecimento
relativos ao ITIL v3 e à implementação das suas melhores práticas.

O sistema de BI a desenvolver facilitará a gestão do processo de gestão de alterações, uma vez
que monitorizará os principais indicadores de desempenho do processo e identificará aspectos
do processo que necessitem de melhorias.
Finalmente, o trabalho permitirá identificar os aspectos da gestão de serviços de TI que são específicos das instituições do ensino superior, o que poderá ser vantajoso para outras instituições
nacionais da mesma natureza.

A.1.4

Âmbito

A tabela seguinte indica quais os serviços e funcionalidades a serem incluídos no âmbito deste
projecto.
Tabela 28 - Âmbito do projecto.

No âmbito
O projecto abrange todas as alterações efectuadas aos activos de serviço e itens de
configuração da organização, ao longo do ciclo de vida do serviço.
Como alteração entenda-se a adição, modificação ou remoção de serviços ou componentes de serviço autorizados e planeados, assim como a sua respectiva documentação.
A próxima tabela indica quais os serviços e funcionalidades que estão fora do âmbito deste projecto.
Tabela 29 – Fora do âmbito do projecto.

Fora do âmbito
Alterações cujo impacto seja mais significativo e se estenda a toda a organização, como
por exemplo, organização departamental, políticas e operações de negócio.
Alterações ao nível operacional, mais precisamente, alterações que são executadas
como serviços rotineiros da organização, como por exemplo, a reparação de impressoras ou a substituição de periféricos de entrada.

112

GESTÃO DE ALTERAÇÕES DO ITIL® V3 NOS SI DO ISCTE-IUL

A.1.5

Factores críticos de sucesso

O incumprimento do contrato por parte da entidade externa, a Staff&Line, irá comprometer seriamente o projecto, uma vez que a ferramenta por eles produzida será utilizada para a gestão dos
serviços de TI da organização.
Uma ineficiente comunicação entre os membros da equipa do projecto e as partes interessadas
poderá prejudicar a execução do projecto na medida em que não existirá alinhamento de objectivos entre os intervenientes do projecto.
O envolvimento dos financiadores é de extrema importância para impulsionar a execução do
projecto pois caso contrário, o projecto não avançará e os membros da equipa de projecto não se
sentirão motivados e apoiados pela sua chefia na perseguição dos objectivos estabelecidos a
priori.
A equipa de projecto é relativamente inexperiente na implementação de processos de ITIL na
organização pelo que, poderá ser um factor crítico para o sucesso do mesmo.
A integração entre os vários processos de ITIL existentes na organização é fundamental para a
concretização do projecto com sucesso.

A.1.6

Pressupostos

Existe um pressuposto de que a comunicação entre os vários intervenientes do projecto é eficiente. Uma eficiente comunicação acelerará o desenvolvimento do projecto e facilitará a obtenção
de consenso das principais partes interessadas na tomada de decisões importantes referentes
ao projecto.

A.1.7

Restrições

Durante a operacionalização do processo de gestão de alterações na plataforma de gestão de
serviços de TI, o Easy Vista, poderá existir um constrangimento na medida em que é necessária
formação para a configuração do processo por parte das entidades responsáveis pela aplicação.
A inexperiência de alguns membros do projecto neste tipo de projectos, poderá ser um factor
adjuvante para o insucesso do projecto.

A.2 Autoridades e marcos principais
A.2.1

Financiador17

Carlos Sá da Costa e José Rita Lourenço.
17
Financiador ou sponsor do projecto, i.e., a pessoa ou grupo que garante os recursos financeiros, em dinheiro ou em género, para o projecto.
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A.2.2

Clientes18

Serviços de Informática do ISCTE-IUL.

A.2.3

Utentes19

Comunidade do ISCTE-IUL.

A.2.4

Marcos e entregas principais

A tabela seguinte apresenta os principais marcos ou entregas do projecto. As datas podem, no
entanto, ser adaptadas, de acordo com as durações e atrasos do projecto. Veja as secções A.3.2
e 0 para contextualizar estes marcos ou entregas no âmbito do projecto, bem como na duração
de cada fase.
Tabela 30 - Marcos e entregas principais do projecto.

Data de atingimento

Marco/Entrega
Início do projecto

2010-9-27

Pequeno relatório listando, categorizando e explicando o interesse de todas as partes interessadas na implementação das melhores práticas do ITIL v3 no ISCTE-IUL.

2010-10-07

Documento de análise do processo de gestão de alterações.

2010-11-19

Documento de desenho do processo de gestão de alterações.

2010-12-28

Configuração da aplicação EasyVista para a implementação do
processo de gestão de alterações.

2011-03-02

Documento de análise do sistema de business intelligence aplicado ao processo de gestão de alterações.

2011-03-25

Documento de desenho do sistema de business intelligence aplicado ao processo de gestão de alterações.

2011-04-22

Protótipo da aplicação de business intelligence

2011-06-03

Acções de formação para a implementação/utilização do processo de gestão de alterações

2011-06-06

Fecho do projecto

2011-06-24

18
A(s) pessoa(s) que representa(m) o(s) cliente(s) do projecto, i.e., os stakeholder a
quem cabe definir e acordar as metas de nível de serviço resultantes do projecto e que irá
receber o produto.
19
Utilizadores, que usarão os produtos ou serviços resultantes do projecto no seu dia-adia e que se diferenciam dos clientes por não terem qualquer participação directa na definição
das metas de nível de serviço.

114

GESTÃO DE ALTERAÇÕES DO ITIL® V3 NOS SI DO ISCTE-IUL

A.3 Organização do projecto
A.3.1

Papéis e estrutura orgânica
DSI-TAP-nnnn

Vice-Reitor

Carlos Sá da
Costa

Director

José Rita
Lourenço

Gestor de
projecto

Equipa

Henrique Borges

Ricardo Barroso

Alexandra
Castelo Branco

Figura 46 - Papéis e estrutura orgânica.
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Comissão de
acompanhamento

Manuel Menezes
de Sequeira

Elsa Cardoso

Bibliography

A.3.2

Estrutura de divisão de trabalho

Figura 47 - Estrutura de divisão de trabalho (WBS).

Na tabela seguinte descrevem-se as principais fases em que o projecto está organizado, bem
como a respectiva duração planeada. Com o planeamento actual, o projecto deverá ter uma duração global de 195 dias.
Tabela 31 - Descrição das fases do projecto.

Fase
1
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4

Descrição
Gestão do projecto.
Análise do processo de gestão de alterações
Desenho do processo de gestão de alterações
Implementação do processo de gestão de alterações
Análise do sistema BI a implementar
Desenho do sistema BI a implementar
Implementação do sistema BI
Formação e Divulgação
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Duração
(dias)
195
35
27
22
10
20
30
10
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A.3.3

Matriz de responsabilidades

Na tabela seguinte apresentam-se as responsabilidades dos vários intervenientes no projecto,
incluindo o cliente, o director da DSI, o gestor de projecto e a equipa propriamente dita.

Sistema DW/BI
•
•
•

Análise do sistema
Desenho do sistema
Implementação do sistema

Formação e Divulgação
Gestão do projecto
Legenda:
C – Tem que ser consultado
D – Responsável pela Decisão
d – Decisão conjunta
I – Tem que ser Informado
P – Controla o Progresso
T – Mentor (responsável por
definir as regras)
X – Responsável pela execução
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C
C
D
C
C
D
C
I

T
T
T
T
T
T
I
I

C
C
C
C
C
C
C/D
C

P/C
P/C
P/C
P/C
P/C
P/C
P
P/X

X
X
X
X
X
X
X
P/C

Comissão de
acompanhamento

Equipa

Análise do processo
Desenho do processo
Implementação do processo

Gestor de
projecto

•
•
•

Director

Processo de gestão de alterações

Cliente/Utilizado
res

Procedimentos, Pacotes de trabalho,
Marcos ou Actividades

Financiadores

Tabela 32 - Matriz de responsabilidade do TAP.

T
T
T
T
T
T
-

Anexos

A.3.4

Recursos não-humanos
Tabela 33 - Recursos não humanos do TAP.

Recurso não-humano necessário

Responsabilidade

EasyVista

Operacionalização do processo de gestão
de alterações no ISCTE-IUL.

SQL Server 2008 R2

Ferramentas responsáveis pelo desenho e
implementação do sistema de BI que irá
monitorizar o processo de gestão de alterações no ISCTE-IUL.

BI Visual Developer Studio

A.4 Glossário
Tabela 34 - Glossário do TAP.

Termo

Definição

ISCTE-IUL

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – Instituto
Universitário de Lisboa

SI

Serviços de Informática

GTI

Gestão de Tecnologias da Informação

ITIL

Information Tecnhology Infrastrutucre Library

BI

Business Intelligence

TI

Tecnologias de Informação

ISO 20 000

Norma ISO e código de prática para gestão de serviços de TI. A ISO/IEC
20000 está alinhada com as melhores práticas ITIL.
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Anexo B
•

Fénix
o

o
•

•

•

Estrutura do catálogo de alterações no EasyVista
Alteração Normal
§

Ficha de Unidade Curricular (FUC);

§

Lançamento de notas;

§

Lançamento de sumários;

§

Migração de dados;

§

Portal Curriculum;

§

Portal da Acção Social;

§

Portal da Tesouraria;

§

Portal de Docência;

§

Portal de Gestão Curricular;

§

Portal do Candidato (1º Ciclo);

§

Portal do Candidato (2º Ciclo);

§

Portal do Conselho Científico;

§

Portal do Estudante;

§

Portal do GEAPQ;

§

Portal do GRI;

§

Portal do Planeamento;

§

Portal dos Serviços Académicos;

Alteração de Emergência

GIAF
o

Alteração Normal

o

Alteração de Emergência

Infra-estrutura
o

Alteração Normal

o

Alteração de Emergência

Novo Serviço
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Anexo C

Configuração do processo de gestão de alterações
no EasyVista

A modelação do processo de gestão de alterações no EasyVista exigiu que fossem realizadas
certas configurações, mais precisamente, foi necessário definir papéis e associar grupos a esses
mesmos papéis. Sendo assim foi estabelecida a seguinte relação:
Tabela 35 - Tabela de associação de grupos a papéis no processo de gestão de alterações no EasyVista.

Papel

Grupo

Equipa de Gestão de Alterações
Gestor de Alteração
Comissão Consultiva de Alterações
Comissão Consultiva de Alterações
de Emergência

Equipa de Gestão de Alterações.
Gestor de Alteração.
Comissão Consultiva de Alterações.

@Catalog Group
@Person in charge for the group
responsible of the catalog
@Requestor

Comissão Consultiva de Alterações de Emergência.
Variável de sistema que associa ao papel o grupo indicado
durante a criação do pedido de alteração no catálogo de
alterações da instituição.
Variável de sistema que associa ao papel a pessoa responsável pelo grupo associado ao RFC.
Variável de sistema que associa ao papel a entidade que
registou o RFC na ferramenta.
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Anexo D

Manual de procedimentos do processo de gestão de
alterações implementado no ISCTE-IUL

D.1 Registo RFC
A entidade iniciadora após identificação e autenticação na ferramenta de GSTI utilizada pelos
Serviços de Informática do ISCTE-IUL poderá aceder à funcionalidade de novo pedido de alteração onde preencherá todos os campos necessários para o registo de um RFC.

D.1.1

EasyVista

Para registar um pedido de alteração no EasyVista, ferramenta de GSTI utilizada na organização,
necessita de em primeiro lugar seleccionar a opção de novo pedido de alteração ("New Change
Request").
Esta funcionalidade poderá ser acedida através do menu "Transition" ou do menu "Home", consoante o perfil de utilizador, como se pode observar na figura abaixo. Outra forma possível para
registar um pedido de alteração será no menu “Menus” existente no lado esquerdo da página e
seleccionar a opção “New Change Request”.

Figura 48 - Menu EasyVista para a criação de um pedido de alteração.

Uma vez seleccionada a opção acima descrita, o utilizador é confrontado com o catálogo de alterações da organização.

Figura 49 - Catálogo de alterações do EasyVista.
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O utilizador deverá navegar pelo catálogo de alterações a fim de encontrar o pedido de alteração
(RFC, do inglês Request for Change) que se adequa às suas necessidades.
Para registar o pedido de alteração deverá seleccionar o ícone com o carrinho de compras e
preencher o formulário do RFC que irá surgir.

Figura 50 - Navegação no catálogo de alterações.

Uma vez seleccionado o pedido de alteração pretendido, o requerente definirá a urgência associado ao pedido. Se o requerente tiver conhecimento acerca do item de configuração afectado
poderá indicá-lo no "CI Name”.

Figura 51 - Primeiro ecrã do formulário para registar um RFC.

Figura 52 - Selecção da prioridade do pedido de alteração.

No formulário de novo RFC, ao seleccionar o "N/A" correspondente ao "CI Name", a aplicação
abrirá uma nova janela com informação referente a todos os itens de configuração da organização. Poderá fazer uma pesquisa por nome do item de configuração pretendido. A utilização do
símbolo de percentagem entre os nomes fará com que a pesquisa devolva todas as combinações possíveis para o texto inserido. O preenchimento deste campo não é obrigatório.
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Figura 53 - Selecção do item de configuração afectado pelo pedido de alteração.

Seleccione o botão “Validate Request”. De seguida é necessário confirmar as informações de
contacto do requerente e carregar no botão “Next”.

Figura 54 - Confirmação da informação de contacto do requerente.

Para finalizar o pedido de alteração é necessário descrever a alteração ("Description"), justificar a
mesma ("Reason") e identificar benefícios esperados ("Returns") com a implementação da alteração.

Figura 55 - Conclusão no preenchimento do formulário de RFC.

No final do registo (selecção do botão “Finish”) deverá surgir o seguinte ecrã:
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Figura 56 - Ecrã final do registo de RFC.

D.2 Revisão RFC
Aqui é verificada a validade do RFC tendo por base a praticabilidade e a frequência de ocorrência do mesmo. RFC são inválidos se forem repetições de RFC previamente aceites, rejeitados ou
em consideração. RFC com informação incompleta são considerados inválidos assim como os
RFC impraticáveis.

D.2.1

EasyVista

Uma vez criados os RFC, estes são registados no EasyVista.
Para ter acesso aos mesmos basta ir a "Transition" -> "Change Requests" -> "Requests" e seleccionar os novos pedidos ("New") ou através do Quick Call, "Changes Not assigned".
Através do Quick Call, para gerir um RFC deverá seleccionar o ícone cujo símbolo é uma mão.
Se acedeu aos RFC criados através de menus deverá seleccionar a lupa para ter acesso à informação detalhada do pedido de alteração.
Assim será apresentado o formulário do RFC contendo toda a informação útil para a sua gestão.
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Figura 57 - Formulário de RFC.

Para fazer a revisão do RFC é importante considerar a descrição do pedido de alteração, o motivo e os possíveis benefícios com tal implementação.
Segundo a informação constatante no formulário deverá ser tomada uma decisão acerca da praticabilidade do mesmo.
RFC impraticáveis e duplicados deverão ser rejeitados.
Para proceder à revisão do RFC é necessário na secção "History" do formulário seleccionar o
ícone com o lápis e a lupa.

Figura 58 - Secção "History" do RFC.
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Uma vez seleccionada a acção na secção "History" do formulário deve-se seleccionar a opção
"Finish" no painel de acções.

Figura 59 - Painel de acções do RFC.

Surgirá o ecrã para validar o RFC.

Figura 60 - Validação do RFC.

Agora deverá aceitar ou rejeitar o RFC, justificando a sua opção.
Em caso negativo surgirá um ecrã que permitirá enviar um email ao requerente indicando o motivo pela rejeição do RFC (impraticabilidade do mesmo, informação incompleta/inválida ou pedido
duplicado).
Sempre que a decisão seja negativa, o processamento do RFC termina e o requerente deverá
ser notificado do motivo para a rejeição. O mesmo se aplica para a fase de autorização do RFC e
revisão da alteração.
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Figura 61 - Ecrã de envio de email ao requerente do pedido após validação negativa do mesmo.

Poderá confirmar na secção "History" que o RFC foi aceite e passou à etapa seguinte, a de avaliação do RFC.
Nota: Apenas os colaboradores pertencentes ao grupo indicado na acção tem permissão para
executar as acções indicadas na secção “History” do RFC.

Figura 62 - Verificação da consequência da decisão.

D.3 Avaliação RFC
De forma a poder tomar uma decisão fundamentada quanto à aprovação do RFC é necessário
responder a sete importantes questões:
•

Quem solicitou a alteração?

•

Qual a razão para a alteração?

•

Quais os benefícios esperados com a implementação da alteração?

•

Quais os riscos associados à alteração?

•

Quais os recursos necessários para a implementação da alteração?

•

Quem será o responsável pela construção, verificação e implementação da alteração?

•

Qual a relação do RFC com outros RFC existentes?
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A resposta a estas questões permitirá uma tomada de decisão célere e fundamentada na aprovação do RFC.
Nesta actividade devem ser preparadas a ordem de trabalho associada ao RFC, indicando todas
as instruções que deverão ser executadas por forma a implementar correctamente a alteração e
o plano de remediação da alteração que, deverá conter todas indicações de maneira a anular a
alteração restaurando a normalidade de uma forma eficiente e económica.
Finalmente deverá ser marcada uma data prevista para a execução da alteração.

D.3.1

EasyVista

O RFC deverá ser alvo de uma meticulosa avaliação por parte da equipa de gestão de alterações
de maneira a compreender os riscos associados à alteração e as vantagens que a mesma poderá trazer à organização.
O processo de avaliação inicia-se da mesma forma que a Revisão do RFC. Em primeiro lugar no
Histórico de acções deverá seleccionar o lápis e a lupa referente à avaliação do RFC.
Estando na fase de avaliação do RFC deverá preencher os seguintes campos com a informação
adequada:

Figura 63 - Avaliação do RFC. Indicação dos benefícios, riscos, recursos e relatório do RFC.

Nota: No EasyVista sempre que proceder à inserção ou alteração de qualquer atributo deverá
seleccionar a disquete localizada nos detalhes da acção (“Action Details”, existente no topo do
formulário) de forma a memorizar a operação realizada.
Deverá igualmente realizar um estudo do impacto que a realização da alteração terá sobre outros
itens de configuração. Para isso deverá no menu de "Actions" seleccionar a opção "Impact Study".
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Figura 64 - Realização de um estudo de impacto para o respectivo RFC.

Não será possível realizar um estudo de impacto da alteração se o requerente não tiver identificado e associado o item de configuração afectado pela alteração ao RFC.
Por motivos de desconhecimento do item de configuração por parte do requerente isto poderá
suceder e é responsabilidade da equipa de gestão de alterações colmatar a informação do item
de configuração associado ao RFC. Para isso deverá editar o formulário original do RFC acedendo ao mesmo através da selecção da seta verde ao lado do atributo "Request Number" do
formulário e de seguida escolher a opção "Edit Form".

Figura 65 - Edição do formulário original do RFC.

Para associar um CI ao RFC deverá seleccionar o atributo “CI Name” existente no formulário
original do RFC.
Os passos a executar serão os mesmos que foram apresentados no Registo RFC na secção
Associar um item de configuração a um RFC.
Deverá igualmente definir a data prevista ("Schedule Start") para a implementação da alteração.

Figura 66 - Data prevista para a implementação da alteração.

Grave as alterações executadas no formulário do pedido de alteração.
Tendo sido identificado o item de configuração do RFC e a data prevista para a implementação
deve-se agora proceder ao estudo do impacto da alteração. Volte a seleccionar a opção "Impact
Study" no menu "Actions".
Agora surgirá o seguinte ecrã:
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Figura 67 - Ecrã para o estudo de impacto do RFC.

Clique no botão "Next" e serão apresentados todos os itens de configuração que serão afectados
pela alteração.

Figura 68 - Itens de configuração afectados pelo RFC.

Guarde o estudo do impacto da alteração!
Deverá seleccionar a opção “Generate the file of CIs” e no ecrã seguinte escolher a opção "Click
here to download the file".
No formulário para salvar o ficheiro seleccione a opção "Gravar ficheiro".

Figura 69 - Descarregamento do ficheiro de itens de configuração afectados.

Deverá carregar o ficheiro de itens de configuração afectados que gravou no EasyVista.
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Para isso, no formulário de RFC (volte a seleccionar a acção de avaliação do RFC na secção
"History" do formulário) deverá seleccionar a opção "Documents" ou fazer a combinação de teclas Alt+U para proceder à transferência do ficheiro.

Figura 70 - Carregamento do ficheiro de itens de configuração afectados pelo RFC no formulário do
mesmo.

Antes de confirmar a operação confirme o nome do ficheiro.
A avaliação do RFC requer o carregamento de três ficheiros distintos com a seguinte nomenclatura:
•

Impacted_CIs.csv, referente ao estudo de impacto da alteração. O nome é o definido
pela ferramenta.

•

Plano de remediação, relativo às instruções para restabelecer a normalidade na
eventualidade de uma alteração incorrectamente implementada.

•

Ordens de trabalho, documento onde estão registadas as acções a executar de maneira a concretizar com sucesso a alteração.

Sempre que possível, os documentos de plano de remediação e instruções de trabalho deverão
seguir o modelo definido pelos Serviços de Informática.
No RFC é possível verificar a relação do mesmo com outros pedidos de alteração. Para isso
deverá seleccionar a aba "Related processes" existente no final do formulário do RFC e seleccionar a opção "Related Changes".

Figura 71 - RFC relacionados.
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Aí surgirá informação acerca dos RFC relacionados com o mesmo. Poderá aceder a informação
detalhada do pedido através do ícone com a lupa.
Assim está concluída a avaliação do RFC. Seleccione por favor a opção "Finish" do painel de
acções do formulário.

Figura 72 - Relatório de acção.

No final da avaliação do RFC surgirá o ecrã acima representado onde poderá colocar notas
acerca da avaliação do RFC e elaborar um pequeno relatório.

D.4 Convoca reunião CAB/ECAB
No caso de se tratar de um RFC Normal ou de Emergência, deve-se convocar uma reunião CAB
ou ECAB respectivamente para aconselhar o gestor de alterações na aprovação do RFC. O Gestor de Alterações convoca todas as partes interessadas do RFC para uma reunião. A composição
do CAB/ECAB pode variar consoante o tipo de alteração solicitada.
Na convocatória deverá ser anexada informação relativa aos RFC que serão analisados e revistos de modo a que os participantes da reunião surjam preparados e a reunião decorra o mais
eficaz e eficientemente possível.

D.4.1

EasyVista

Após a avaliação do RFC o Gestor de Alterações deverá convocar uma reunião CAB ou ECAB,
caso se trate de um pedido de alteração normal ou de emergência respectivamente.
Para convocar uma reunião, o Gestor de Alterações deverá seleccionar o RFC avaliado, acedendo ao mesmo através das alterações não atribuídas no Quick Call (“Not assigned”) ou através do
menu "Transition" -> "Change Requests" -> "Requests" e fazer uma filtragem por RFC em estado
"Pending CAB/ECAB approval".
De seguida deverá seleccionar a lupa da acção de Autorização do RFC.
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Figura 73 - Selecção da acção de Autorização do RFC.

Os detalhes do RFC serão apresentados numa nova janela. Do lado esquerdo existe um menu e
para o envio do RFC aos membros do CAB deverá seleccionar a opção "Expand all" e posteriormente "Send by email".
O Gestor de Alterações deverá decidir qual a composição do CAB/ECAB e enviar o email aos
mesmos indicando qual o RFC que irá ser considerado na reunião.

Figura 74 - Janela com detalhes do pedido de alteração.

No email deverá estar indicada a data da próxima reunião.
Nota: É importante avisar os destinatários do email para aceder ao EasyVista de maneira a poderem consultar os anexos do RFC (Estudo do impacto da alteração, Ordens de trabalho e Plano
de remediação).
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Figura 75 - Formulário de email.

Envie o email.

D.5 Reunião CAB/ECAB
Os membros da reunião CAB deverão ter feito um reavaliação dos RFC incluídos no email da
convocatória da reunião para a realização de reuniões mais produtivas. Esta reavaliação poderá
ser ignorada caso se trate de um pedido de alteração de emergência.
Durante a reunião CAB/ECAB, o RFC deve ser discutido para compreender melhor o risco associado ao RFC. Cada membro da Comissão Consultiva de Alterações deverá expor a sua perspectiva sobre o RFC e aconselhar o Gestor de Alterações acerca da sua aprovação. No entanto,
o CAB/ECAB são apenas entidades de aconselhamento e somente o responsável pela autorização oficial dos RFC que, deverá estar registado na política de alteração, poderá aprovar os
mesmos.
Deverá ser elaborada uma acta da reunião CAB/ECAB que posteriormente será anexada ao
RFC.

D.6 Autorização RFC
Após consideração sobre as indicações dos membros do CAB/ECAB relativamente ao RFC, o
Gestor de Alterações deverá decidir acerca da aprovação do mesmo.

D.6.1

EasyVista

O Gestor de Alterações após recolher as impressões do CAB/ECAB irá deliberar sobre a autorização do RFC.
O Gestor de Alterações terá de seleccionar o RFC a aprovar através dos mecanismos anteriormente mencionados (Quick Call ou Menu "Transition") e seleccionar a acção Autorização do RFC
na secção "History" do formulário do RFC.
Depois, o Gestor de Alterações deverá fazer "Finish" no painel de acções.
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O Gestor de Alterações deverá considerar todos os factos sobre o RFC e decidir a sua aprovação.
Uma resposta positiva permitirá prosseguir o processo de gestão de alterações, enquanto uma
resposta negativa encaminhará o utilizador para um ecrã de envio de email justificativo ao requerente.
Nota: O requerente irá receber uma notificação automática se o seu RFC for autorizado.
O Gestor de Alterações deverá carregar no EasyVista a acta da reunião CAB/ECAB. A acta deverá ser armazenada num documento denominado Acta CAB_ECAB.

D.7 Confirmação planeamento da alteração
Nesta actividade os membros do CAB/ECAB deverão confirmar a datas planeadas para a implementação da alteração e deverão apurar qual a indisponibilidade de serviço provocada pela realização da alteração.
Uma vez confirmada a data prevista de implementação é possível consultar o calendário de alterações na ferramenta de GSTI da instituição.

D.7.1

EasyVista

Deverá confirmar a data prevista para a implementação da alteração do RFC e proceder à determinação da indisponibilidade de serviço projectada.
Pedidos de alteração de emergência não executarão esta actividade.
Para realizar uma simulação de disponibilidade de serviço para o referido RFC deverá ser seleccionada a opção "Availability simulation" no menu "Actions" do RFC.

Figura 76 - Simulação de disponibilidade de serviço.

Deverá preencher as datas para executar a simulação da disponibilidade de serviço e de seguida
seleccionar o botão "Next".
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Figura 77 - Formulário para a execução da simulação da disponibilidade.

Após a realização da simulação deverá seleccionar o botão "Generate Simulation File".

Figura 78 - Simulação da disponibilidade de serviço.

Deverá descarregar o ficheiro proveniente da simulação para posteriormente carregá-lo no EasyVista.
Deverá gravar o ficheiro com o seu nome original. Depois deverá carregar o ficheiro no EasyVista
da mesma forma que foram carregados outros ficheiros durante a avaliação do RFC.
Deverá manter o nome do ficheiro original.
Após confirmação da data prevista de implementação da alteração (visível no formulário original
do RFC, aceder através da seta junto ao "Request Number" ou aquando da selecção do ícone
referente à lupa no painel "History") deverá terminar a acção de confirmação de planeamento da
alteração carregando no botão “Finish” no painel de acções do RFC em questão.
Qualquer membro do CAB/ECAB poderá realizar esta operação.
Todos os RFC confirmados estão aptos para implementação.
É possível aceder aos RFC confirmados através do Menu "Transition"->"Change Requests">"Requests" e definir "Status" para a "View" e "Open" para o "Filter".

Figura 79 - Filtragem de RFC confirmados.
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De seguida deverá ser seleccionado o estado "Confirmed". Surgirá uma lista com todos os RFC
que serão implementados. Através da lupa será possível aceder a informação detalhada dos
pedidos.
Esta vista funcionará como calendário de alterações.

Figura 80 - RFC confirmados.

D.8 Coordena a implementação da alteração
Actividade principal do gestor de alterações e o seu principal objectivo é de coordenar a alteração e assegurar todos os meios e mecanismo para a concretização da alteração.

D.8.1

EasyVista

Esta actividade a desempenhar pelo Gestor de Alterações consiste na monitorização do estado
do RFC ao longo da implementação e identificar possíveis obstáculos à sua implementação.

D.9 Implementa alteração
O Construtor da Alteração recebe do Gestor de Alterações ordens de trabalho que explicam
quais os procedimentos a realizar de maneira a executar com sucesso a alteração.

D.9.1

EasyVista

Tendo sido efectuados todos os preparativos para a alteração, é altura de a implementar.
Implementar a alteração implica construir a mesma em ambiente de testes.
Durante a definição do RFC no catálogo de alterações da instituição é necessário indicar qual a
unidade funcional responsável pela implementação da alteração.
Desta feita, o RFC será encaminhado para o coordenador da área funcional definido no RFC que
por sua vez, irá decidir se irá ele próprio executar a alteração ou transferi-la para um dos seus
colegas.
O coordenador da área funcional receberá notificações das alterações no "Quick Call", "Changes
To Do". Ao seleccionar o número referente a "Changes To Do" surgirá uma lista com os RFC que
terá de implementar.
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O tratamento de pedidos de alteração de emergências não exige este tipo de tratamento. O RFC
é direccionado ao respectivo grupo de resolução para que o primeiro colaborador que o vir o
possa resolver.

Figura 81 - Alterações "Not assigned".

Uma vez seleccionado o RFC, o próprio coordenador poderá implementar a alteração. Se assim
for, após a implementação da alteração o coordenador deverá seleccionar a opção "Finished" no
painel de acções para que a alteração possa posteriormente ser verificada. Para transferir a acção execute os seguintes passos:
No painel de acções, seleccione a opção "Transfer".

Figura 82 - Transferência da implementação da alteração em ambiente de testes a um colaborador
do grupo de resolução do pedido.

Para transferir o RFC deverá seleccionar a opção “Escalate to a Group of a higher Level” e de
seguida "Next".

Figura 83 - Formulário de transferência da acção.

Deverá seleccionar a sua unidade funcional no grupo e depois seleccionar a pessoa que deverá
implementar a alteração no campo "Support" como está representado na imagem seguinte.
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Figura 84 - Selecção do funcionário a executar a implementação da alteração.

Após o preenchimento de todos os campos necessários com informação válida, poderá finalizar
a transferência. Para isso deverá seleccionar o botão "Next" e assim ficou definido o construtor
da alteração.

Figura 85 - Formulário de transferência preenchido.

O Construtor da Alteração será notificado e tanto no menu de "Quick Call" ("Changes To Do")
como no seu planeamento surgirá a implementação do RFC.

Figura 86 - Lista de RFC "To Do".

O procedimento é o mesmo para qualquer actividade do processo de gestão de alterações.
Uma vez finalizada a construção da alteração em ambiente de testes, o Construtor da Alteração
deverá seleccionar o respectivo RFC, na secção "History" do mesmo escolher a acção referente
à Construção da alteração (ícone com o lápis e a lupa) e no painel de acções executar a acção
"Finish" onde preencherá o relatório da actividade.

Figure 87 - Relatório da acção.
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D.10 Verifica alteração
Após a implementação da alteração, o Verificador da Alteração tem como função verificar se a
alteração cumpre os requisitos definidos para a mesma. Uma verificação positiva permitirá transportar a alteração para o ambiente produtivo, caso contrário, o Construtor da Alteração terá que
refazer a alteração consoante as indicações do verificador da alteração. Esta actividade não será
considerada em casos de pedidos de alteração de emergência devido à necessidade de uma
rápida implementação da alteração.

D.10.1 EasyVista
A actividade Verifica alteração é semelhante à Implementa alteração.
O coordenador receberá o RFC e o mesmo deverá definir quem validará a alteração.
O RFC retorna ao coordenador da unidade funcional responsável pelo RFC para que este possa
identificar um responsável pela verificação da alteração.
Este foi o processo definido para que exista segregação de tarefas durante a implementação da
alteração. Desta forma é garantida a qualidade da implementação.
O coordenador da unidade funcional poderá verificar a alteração, se ele próprio não a implementou ou então transferir a actividade a outro colaborador.
Consulte a actividade Implementa alteração para saber como se efectua a transferência de uma
acção.
Para finalizar a acção, o procedimento é exactamente o mesmo para qualquer outra acção de um
RFC. Seleccione o RFC e no painel de acções seleccione o botão "Finish".
Finalmente surgirá um ecrã de validação da construção da alteração. Se a resposta for negativa,
o RFC é redireccionado ao construtor da alteração por forma a corrigir a implementação da alteração.
Na ocorrência de sucessivas verificações negativas, os responsáveis pela execução da alteração
deverão reunir e deliberar sobre a continuação da implementação do RFC. Uma vez apurada a
inexequibilidade do pedido, este deverá ser cancelado e seleccionar a opção "Failed change"
para a causa do cancelamento.

D.11 Coloca em ambiente de produção
A alteração é realizada no ambiente de produção.
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D.11.1 EasyVista
Após implementação da alteração em ambiente de testes e devida validação (actividade aplicada
aos pedidos de alteração normais), o Construtor da Alteração deverá realizar a alteração em
ambiente produtivo.
O coordenador da unidade funcional deverá reencaminhar a acção para o responsável pela implementação da alteração em ambiente de testes. Para realizar uma transferência consulte a
actividade Implementa alteração.
Após a passagem da alteração para o ambiente produtivo, deverá ser registada no EasyVista a
data efectiva da alteração. Para isso deverá aceder ao formulário original do pedido de alteração
e preencher os campos "Real Start" e "Real End" gravando de seguida as alterações efectuadas.
O Construtor de Alteração após passagem a produção da alteração, deverá seleccionar o RFC
respectivo, seleccionar a acção Coloca em produção (ícone com o lápis e a lupa) na secção "History" e no painel de acções seleccionar a opção "Finish" onde preencherá o relatório da actividade.
O tratamento de pedidos de alteração de emergências não exige este tipo de tratamento. O RFC
é direccionado ao respectivo grupo de resolução para que o primeiro colaborador que o vir o
possa resolver.
No final deverá ter algo semelhante à figura seguinte na secção "History" do RFC

Figura 88 - Exemplo do fluxo de actividades para a implementação de uma alteração normal.

D.12 Notifica Gestor de Alterações
O construtor da alteração contacta o gestor de alterações informando-o de que a alteração foi
realizada em ambiente produtivo.

D.12.1 EasyVista
Notificação automática do EasyVista ao Gestor de Alterações após a implementação de uma
alteração em ambiente produtivo.
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D.13 Revisão da alteração
O CAB irá verificar se a alteração cumpre os requisitos especificados, se as partes interessadas
estão satisfeitas com o resultado e se a mesma não deu origem a incidentes ou problemas.
Sempre que ocorrer um incidente com origem numa alteração defeituosa, deverá ser feita associação entre o incidente registado e o RFC da respectiva alteração, para isso, no menu de acções do incidente deverá ser seleccionada a opção “Assign a change request” e seleccionar o
RFC associado ao incidente.
Incidentes provocados por alterações não autorizadas deverão ser devidamente registados através da selecção da opção “Unauthorized change” na causa raiz do incidente.

D.13.1 EasyVista
Os membros do grupo CAB terão a capacidade para validar as alterações realizadas no ambiente produtivo.
No formulário do RFC a ser revisto pelo CAB, os membros deverão seleccionar a acção Revisão
da alteração e validar a mesma carregando no botão "Finish" existente no painel de acções.

Figura 89 - Ecrã validação da alteração.

D.14 Aplicação do plano de remediação
O CAB dará indicação de alteração incorrectamente implementada ao construtor da alteração
que deverá aplicar o plano de remediação da alteração de forma a anular a alteração, restaurando a normalidade de uma forma eficiente e económica. ERFC não possuem planos de remediação que possam ser executados.

D.14.1 EasyVista
O Construtor da Alteração deverá aplicar o plano de remediação às alterações realizadas em
ambiente produtivo invalidadas pelo CAB.
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Terá de executar o plano e finalizar a operação seleccionando o botão "Finish" do painel de acções do respectivo RFC e preencher um pequeno relatório sobre a execução da acção.

D.15 Criação RFC revisto
Na ocorrência de alterações indevidamente implementadas, a equipa de gestão de alteração
deverá analisar o RFC que foi indevidamente implementado e a partir dele criar um pedido de
alteração revisto com o intuito de executar correctamente o RFC original.

D.15.1 EasyVista
Uma alteração indevidamente implementada requer a criação de um RFC revisto para a correcta
implementação da alteração.
Para criar um RFC revisto, os membros da equipa de Gestão de Alterações deverão seleccionar
os RFC no estado "Unsuccessful change".
No menu "Transition"->"Change Requests"->"Requests" deverão aplicar a "View"->"Status" e
"Filter"->"None". De seguida deverão seleccionar o estado " Unsuccessful change" para aceder
aos formulários dos RFC incorrectamente implementados.

Figura 90 - Alterações mal sucedidas.

Para criar um RFC revisto deverão seleccionar a "check-box" do pedido e no menu "Actions"
escolher a opção "Create secondary request".

Figura 91 - Selecção da opção para a criação de um RFC revisto.

Para concluir a actividade deverão preencher os campos a informação apropriada e seleccionar
o botão "Transfer".
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Figura 92 - Formulário para a criação de um RFC revisto.

Para concluir a actividade, deverá regressar ao formulário do RFC cuja implementação falhou e
no painel de acções carregar no botão "Finish" e preencher um relatório sobre a acção.
No novo RFC é possível verificar a relação com o pedido de alteração falhado. Para isso deverá
seleccionar a aba "Related processes" existente no final do formulário do RFC e seleccionar a
opção "Related Changes".
Aí surgirá informação acerca do RFC incorrectamente implementado que originou o novo RFC.

Figura 93 - RFC relacionados.

D.16 Fecho do RFC
Actualização da informação do RFC no CMS.

D.16.1 EasyVista
Actividade automática do EasyVista que coloca o meta estado do RFC em "Completed”.

D.17 Notifica entidade iniciadora
A entidade iniciadora é contactada via correio electrónico pela equipa de gestão de alterações,
com informações acerca do estado do RFC.
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D.17.1 EasyVista
O EasyVista tratará de enviar todas as notificações do RFC aos seus respectivos requerentes.

D.18 Classificação da alteração
O requerente deverá classificar a alteração em termos de rapidez e qualidade da intervenção.

D.18.1 EasyVista
Após a implementação da alteração o requerente poderá classificar a alteração.
O requerente terá no seu planeamento a avaliação da alteração solicitada.
Terá igualmente uma notificação no Quick Call para proceder à avaliação da mesma.
Mais uma vez, para se proceder à avaliação da alteração, o utilizador deverá seleccionar o RFC
respectivo e na secção "History" escolher a acção de "Evaluation" e fazer "Finish".
De seguida será apresentado o formulário para a avaliação da alteração.

Figura 94 - Avaliação da alteração.
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Anexo E

Matriz de validação de métricas
Tabela 36 – Tabela de validação de métricas (Parte 1).

Interrogações do coordenador do NAU
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dimensões
Date

X

Time

X

RFC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RFC Catalog

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RFC Status

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

User

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Organization

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Localization

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OLA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Impact

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Urgency

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Priority

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Change Action

X

X

X

Support Group

X

X

X

X

Equipments

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Métricas elementares
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Interrogações do coordenador do NAU
P1

P2

P3

P4

P5

Duration
Delay duration
OLA not fulfilled (0/1)
User speed classification
User quality classification
User satisfaction index
Revised RFC(0/1)
Without remediation plan (0/1)
Without impact study(0/1)
Without work orders(0/1)
Without availability simulation(0/1)
Without CAB/ECAB minute(0/1)
Unauthorized change(0/1)
Caused incident(0/1)
Implementation failure(0/1)
New(0/1)
Accepted(0/1)
Pending CAB/ECAB approval(0/1)
Confirmed(0/1)
Pending verification(0/1)
Built(0/1)
Verified(0/1)
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P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17
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Interrogações do coordenador do NAU
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

Cancelled(0/1)
Released(0/1)
Solved(0/1)
Successful(0/1)
RFC Leadtime
Number of verification iterations
Fulfilled all OLA(0/1)
Change builder is change tester(0/1)
Planned change date match production date(0/1)
Rejected transition(0/1)
Not approved(0/1)
Unsuccessful change(0/1)
Unsuccessful change without remediation plan(0/1)
Approved change without remediation plan(0/1)
Approved change without impact study(0/1)
Approved change without work orders(0/1)
Incident registered outside change schedule(0/1)
Without CI(0/1)
Métricas agregadas
Number of actions that do not fulfill the OLA

X

Total action duration
Total action delay
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Interrogações do coordenador do NAU
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

Total number of actions
Average activity delay

X

Average activity duration

X

Number of CAB items not actioned on time

X

Total user speed classification
Total user quality classification
Total user satisfaction index
Number of revised RFC
Number of RFC without remediation plan
Number of RFC without impact study
Number of RFC without work orders
Number of RFC without CAB/ECAB minute
Number of unauthorized changes
Number of changes causing incidentes

X

Number of implementation failures
Number of new RFC
Number of accepted RFC
Number of RFC pending CAB/ECAB approval
Number of approved RFC
Number of confirmed RFC
Number of RFC pending verification
Number of built RFC
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P16

P17
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Interrogações do coordenador do NAU
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

Number of verified RFC
Number of cancelled RFC
Number of released RFC
Number of solved RFC
Number of successful RFC
Total RFC lead time
Total number of verification iterations
Number of RFC that fulfilled all OLA

X

Number of RFC where change builder is change tester
Number of RFC where planned change date matches
production date
Number of rejected RFC
Number of not approved RFC
Number of unsuccessful change
Number of unsuccessful change without remediation
plan
Number of approved changes without remediation plan

X

Number of approved changes without impact study

X

Number of approved changes without work orders
Total number of RFC

X
X

X

X

Number of incidents registered outside change sched-

X

ule
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Interrogações do coordenador do NAU
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

Number of RFC without CI
Number of approved changes not built

X

Number of RFC where production date is different from
scheduled data
Average user satisfaction index
RFC average quality resolution
RFC average speed resolution
Average number of verification of change

X

Average change duration

X

Number of emergency changes
Number of RFC to be approved
Number of RFC to be accepted
Métricas derivadas
Percentage of actions by support group
Percentage of actions by support person
Percentage of activities that do not fulfill the OLA

X

Percentage of CAB items not actioned on time

X

Percentage of RFC where production date is different
from scheduled date
Percentage of RFC by status

X

Percentage of RFC by type
Percentage of RFC by RFC category

X
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Interrogações do coordenador do NAU
P1

P2

P3

P4

P5

Percentage of RFC by RFC subcategory

P6

P7

P8

P9

P10

P11

X

Percentage of changes that do not deliver expected
results
Percentage of approved RFC without impact study

X

Percentage of approved RFC without work orders

X

Percentage of approved RFC without remediation plan
Percentage of approved changes not built
Percentage of changes causing incidents

X
X
X

Percentage of changes causing incidents during ser-

X

vice hours
Percentage of RFC that fulfill all OLA

X

Percentage of revised RFC
Percentage of unauthorized changes
Percentage of failed changes
Percentage of rejected RFC
Percentage of emergency changes

X

Percentage of RFC without CI
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Tabela 37 - Tabela de validação de métricas (Parte 2).

Interrogações do coordenador do NAU
P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RFC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RFC Catalog

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RFC Status

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

User

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Organization

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Localization

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OLA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Impact

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Urgency

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Priority

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dimensões
Date
Time

X

Change Action
Support Group

X

Equipments

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Métricas elementares
Duration
Delay duration
OLA not fulfilled (0/1)
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Interrogações do coordenador do NAU
P18

P19

P20

User speed classification
User quality classification
User satisfaction index
Revised RFC(0/1)
Without remediation plan (0/1)
Without impact study(0/1)
Without work orders(0/1)
Without availability simulation(0/1)
Without CAB/ECAB minute(0/1)
Unauthorized change(0/1)
Caused incident(0/1)
Implementation failure(0/1)
New(0/1)
Accepted(0/1)
Pending CAB/ECAB approval(0/1)
Confirmed(0/1)
Pending verification(0/1)
Built(0/1)
Verified(0/1)
Cancelled(0/1)
Released(0/1)
Solved(0/1)
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Interrogações do coordenador do NAU
P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

Successful(0/1)
RFC Leadtime
Number of verification iterations
Fulfilled all OLA(0/1)
Change builder is change tester(0/1)
Planned change date match production date(0/1)
Rejected transition(0/1)
Not approved(0/1)
Unsuccessful change(0/1)
Unsuccessful change without remediation plan(0/1)
Approved change without remediation plan(0/1)
Approved change without impact study(0/1)
Approved change without work orders(0/1)
Incident registered outside change schedule(0/1)
Without CI(0/1)
Métricas agregadas
Number of actions that do not fulfill the OLA
Total action duration
Total action delay
Total number of actions

X

Average activity delay
Average activity duration
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Interrogações do coordenador do NAU
P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

Number of CAB items not actioned on time
Total user speed classification
Total user quality classification
Total user satisfaction index
Number of revised RFC

X

Number of RFC without remediation plan
Number of RFC without impact study
Number of RFC without work orders
Number of RFC without CAB/ECAB minute
Number of unauthorized changes

X

Number of changes causing incidentes
Number of implementation failures
Number of new RFC
Number of accepted RFC
Number of RFC pending CAB/ECAB approval
Number of approved RFC
Number of confirmed RFC
Number of RFC pending verification
Number of built RFC
Number of verified RFC
Number of cancelled RFC
Number of released RFC
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Interrogações do coordenador do NAU
P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

X

X

P25

P26

P27

P28

P29

P30

Number of solved RFC
Number of successful RFC
Total RFC lead time
Total number of verification iterations
Number of RFC that fulfilled all OLA
Number of RFC where change builder is change tester

X

Number of RFC where planned change date matches production date
Number of rejected RFC
Number of not approved RFC
Number of unsuccessful change
Number of unsuccessful change without remediation plan
Number of approved changes without remediation plan
Number of approved changes without impact study
Number of approved changes without work orders
Total number of RFC

X

X

X

Number of incidents registered outside change schedule
Number of RFC without CI

X

Number of approved changes not built
Number of RFC where production date is different from sched-

X

uled data
Average user satisfaction index

X
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Interrogações do coordenador do NAU
P18

P19

P20

RFC average quality resolution

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

X

RFC average speed resolution

X

Average number of verification of change
Average change duration
Number of emergency changes
Number of RFC to be approved
Number of RFC to be accepted
Métricas derivadas
Percentage of actions by support group
Percentage of actions by support person
Percentage of activities that do not fulfill the OLA
Percentage of CAB items not actioned on time
Percentage of RFC where production date is different from

X

scheduled date
Percentage of RFC by status
Percentage of RFC by type
Percentage of RFC by RFC category
Percentage of RFC by RFC subcategory
Percentage of changes that do not deliver expected results
Percentage of approved RFC without impact study
Percentage of approved RFC without work orders
Percentage of approved RFC without remediation plan
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Interrogações do coordenador do NAU
P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

Percentage of approved changes not built
Percentage of changes causing incidents
Percentage of changes causing incidents during service hours
Percentage of RFC that fulfill all OLA
Percentage of revised RFC

X

Percentage of unauthorized changes

X

Percentage of failed changes
Percentage of rejected RFC
Percentage of emergency changes
Percentage of RFC without CI

Anexo F

X

Esquema global do ITIL® V3

A Figura 95 apresenta um esquema global do ITIL® V3 onde os processos do quadro de referência estão organizados pelas várias fases do ciclo de vida
do serviço (fase de Estratégia de Serviço, de Desenho de Serviço, de Transição de Serviço, de Operação de Serviço e de Melhoria Contínua de Serviço).
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Figura 95 – Esquema global do ITIL® V3 (Fox IT 2011).

