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Abstract. Support for IT services users in a small or medium organization usu-
ally happens disorganized and without any documentation, making it difficult to
identify constant events and the need for improvement of IT services. This work
comes as a way to remedy these conditions with a proposal for a Service Desk
deployment model.

Resumo. O suporte aos usuários de TI de uma organização pequena ou
média geralmente ocorre de uma forma desorganizada e sem nenhum tipo de
documentação, dificultando a identificação de incidentes recorrentes e a ne-
cessidade de melhorias dos serviços de TI. O trabalho proposto vem como
uma forma de remediar essas condições com uma proposta de um modelo de
implantação de Service Desk.

1. Introdução
A Governança de Tecnologia da Informação (TI) é um conjunto de estruturas e processos
que envolvem a administração da organização, gerentes de TI e de negócios para a tomada
de decisões sobre o uso da TI, buscando o alinhamento entre a área de TI da organização
e os planos estratégicos de negócios [20]. O Gerenciamento de Serviços de TI (ITSM -
IT Service Management) auxilia a Governança de TI e pode ser caracterizado como uma
abordagem para gerir e controlar as operações de TI por meio de processos focados nos
serviços de TI, clientes e acordos de nı́vel de serviço [4].

Há diversas metodologias que auxiliam a Governança de TI, entre elas o Con-
trol Objectives for Information and related Technology (COBIT). O COBIT estabelece
métodos para gerenciamento e auditoria da área de TI, o que possibilita a implementação
eficiente e eficaz da Governança de TI na organização [13]. O COBIT define sete critérios
para alcançar os objetivos negociais da organização, sendo eles: Efetividade, Eficiência,
Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade, Conformidade e Confiabilidade.

Para o Gerenciamento de Serviços de TI, também temos algumas metodologias
notórias, como o Information Technology Infrastructure Library (ITIL). O ITIL é com-
posto por um conjunto de boas práticas para o gerenciamento de serviços de TI [13] e tem
como foco principal a operação e a gestão de infraestrutura de tecnologia na organização,
incluindo os assuntos importantes para o fornecimento dos serviços de TI [16].

O Service Desk é uma parte vital do departamento de TI de uma organização e
essencial para a implantação do ITSM. A função Service Desk deve ser a principal fonte
de contato dos usuários dos serviços de TI com o departamento de TI. Ele desempenha o
papel de gerenciamento dos chamados de suporte dos serviços de TI e também efetua os
primeiros nı́veis de suporte [1, 8, 14].



A ausência de um Service Desk pode gerar alguns problemas como, processo de
suporte técnico aos usuários não-estruturado, interrupções contı́nuas na execução dos tra-
balhos e problemas resolvidos repetitivamente sem que haja uma solução definitiva [14].
Neste trabalho propomos um modelo de Service Desk que auxiliará pequenas e médias
empresas no gerenciamento do suporte aos serviços de TI, incluindo geração de relatórios
para a avaliação e melhoria do Service Desk.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Governança de TI

Com a demanda de controle, transparência e previsibilidade nas organizações, originou-se
a governança de TI, em pouco tempo passou de algo desejável para essencial, tornando-se
um dos fatores responsáveis pela competitividade da organização perante o mercado [15].

A governança de TI se define como a especificação dos direitos decisórios que
envolvem tanto a alta gestão da organização, gerentes TI e de negócios para garantir e
estimular comportamentos desejáveis na utilização de TI, assim proporcionando o alinha-
mento entre estratégias e operações das áreas de TI e de negócios [20].

2.2. COBIT

O COBIT é um framework focado em nı́vel estratégico que auxilia as organizações a
implementarem processos auditáveis e métricas de desempenho, possuindo como missão
pesquisar, desenvolver e promover um conjunto internacional de práticas geralmente acei-
tas sobre o uso de TI [19].

COBIT 5 [5] é baseado em cinco princı́pios que permitem com que a organização
alcançe uma gestão gerência e gestão eficazes, são eles:

• Sastifazer as necessidades das partes interessadas mantendo um balaceamento en-
tre concepção de benefı́cios, otimização de riscos e uso de recursos;

• Abrangência de todas as funções e processos da organização, não tendo foco ape-
nas em TI;

• Aplicação de um único framework, alinhando outros utilizados na organização
com o COBIT;

• Possibilitar uma abordagem holı́stica, levando em consideração a interação de
todos os componentes da organização como polı́ticas e pessoas;

• Manter uma separação entre governança de TI e gerenciamento de TI.

2.3. ITIL

O ITIL é uma biblioteca de boas práticas para auxiliar a implantação do gerenciamento
de serviços de TI, fazendo com que as áreas de prestação de serviços de TI alcancem o
objetivo de entregar valor ao négocio da organização [11]. Ele aborda os serviços de TI
durante todo seu ciclo de vida, que é dividido em fases, definidas em:

• Estratégia de Serviço [9]: Aborda as estratégias, polı́ticas e restrições sobre os
serviços;

• Desenho de Serviço [7]: Visa as polı́ticas, planejamento e implementação dos
serviços;



• Transição de Serviço [10]: Discute sobre o gerenciamento do conhecimento dos
serviços. Também inclui abordagem sobre mudanças, riscos e garantia de quali-
dade;

• Operação de Serviço [8]: O foco principal é o monitoramento do servico em sua
execução;

• Melhoria Contı́nua de Serviço [6]: Visa a avaliação e a melhoria dos serviços,
mantendo o alinhamento dos serviços com os negócios.

2.4. Catálogo de Serviços de TI

O objetivo de um catálogo de serviços é apresentar os serviços oferecidos pelo setor de
TI da organização, onde cada serviço contém suas propriedades e especificações [18]. O
ITIL especifica o catálogo de serviços nas fases do ciclo de vida do serviço Desenho de
Serviço e Estratégia de Serviço. Já no COBIT é definido no domı́nio Entregar e Suportar.

Um estudo realizado pelo Enterprise Management Associates [2] levantou como
sendo os principais benefı́cios do catálogo de serviços o alinhamento da TI com os
negócios, padronização dos serviços de TI, melhoria da qualidade dos serviços, agilidade
na comunicação com o suporte, redução de custo e de fluxo de trabalho.

O catálogo de serviços fornece uma fonte central de informações, tais como in-
fraestrutura, localização, usuários do catálogo, recursos e serviços de TI, facilitando o
acompanhamento da evolução dos serviços.

2.5. Service Desk

Service Desk é definido como uma função do gerenciamento de serviços de TI. O Ser-
vice Desk é projetado para ser o ponto único de contato do departamento de TI com os
usuários dos serviços de TI [8]. A entrega e suporte dos serviços de TI de uma ma-
neira eficaz e eficiente são fatores crı́ticos para o sucesso no alcance dos objetivos es-
tratégicos da organização, assim tornando a implantação de um Service Desk essencial
para a organização [14].

Por ser um ponto único de contato, o Service Desk interage com diversos pro-
cessos, como, gerenciamento de acesso, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de
problemas e mais intimamente com o gerenciamento de incidentes, chegando a realizar
certas tarefas deste processo [12, 14].

O catálogo de serviços de TI fornece informações sobre os serviços de TI forne-
cidos pelo Service Desk aos usuários e as condições do suporte desses serviços, sendo
essencial para a organização de um Service Desk [1].

O ITIL lista diversos fatores que motivam a implantação de um Service Desk,
algum deles são:

• Aumento da acessibilidade a informações sobre os serviços de TI;
• Melhora da qualidade e velocidade no atendimento ao cliente;
• Melhor uso dos recursos de TI;
• Aumento da produtividade;
• Redução do impacto negativo aos negócios da organização;

A implementação incorreta de um Service Desk leva o usuário a contorná-lo e
procurar diretamente os responsáveis pelo departamento de TI ou equipes de suporte de



TI. Wheatcroft [21] cita alguns motivos que levam o usuário evadir o Service Desk, entre
eles:

• O Service Desk parece não possuir a capacidade de resolver o incidente relatado;
• A equipe de suporte é muito ocupada, levando a longos perı́odos de espera;
• O serviço de priorização dos chamados não funciona da maneira esperada.

2.6. Famı́lia GAIA
A famı́lia GAIA é composta por diversas produções cientı́ficas e técnicas desenvolvi-
das no Laboratório GAIA, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade
Estadual de Londrina. O Laboratório GAIA tem como objetivo propor soluções inova-
doras para apoio e realização de projetos de TIC. As soluções envolvem diversos mode-
los e técnicas nas áreas de Engenharia de Software, Gerenciamento de Serviços de TI e
Governança de TI [17].

Entre as produções cientı́ficas podemos citar:
• GAIA Riscos: Um framework proposto por Gaffo [3] que auxilia organizações a

implantar o processo de gerenciamento de riscos ao processo de desenvolvimento
de softwares.

• GAIA Catálogo de Serviços de TI: Um framework proposto por Taconi [17] que
auxilia organizações a implantarem um catálogo de serviços de TI.
Entre as produções técnicas podemos citar:

• GAIA Quality Center: É uma plataforma para gerenciamento de diversos aspectos
ligados à qualidade do processo de desenvolvimento de software.

• GAIA Catálogo de Serviços de TI: Aplicação para o gerenciamento de Catálogo
de Serviços de TI desenvolvida seguindo o modelo proposto por Taconi [17].

3. Objetivos
O objetivo principal do trabalho é desenvolver um modelo de aplicação Service Desk que
possa auxiliar pequenas e médias organizações a prover um suporte técnico organizado e
de alta qualidade.

Objetivos especı́ficos:
• Realizar um estudo sobre Service Desk, propondo um modelo que será incluido

ao portfólio do Laboratório Gaia.
• Dentro do modelo proposto, definição de atributos a serem cadastrados para os

pedidos de serviço no Service Desk.
• Definição das ações disponı́veis na aplicação.
• Definição de relatórios a serem gerados.
• Pesquisa de métricas para a avaliação da equipe de suporte e do Service Desk.
• Realização de um estudo de caso no Laboratório Gaia.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Será feito um levantamento bibliográfico sobre Service Desk e sua adoção nas
organizações assim como a construção de um questionário que será aplicado a região
de Londrina para descobrir como são utilizados os Service Desks. Em seguida a definição
de atributos, ações de processos envolvidos, relatórios a serem gerados e métricas para
a avaliação do Service Desk. Em seguida a implementação de uma aplicação Service
Desk para o modelo proposto. Concluindo, será realizado um estudo de caso da aplicação
desenvolvida.



5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Definição dos atributos do modelo;
3. Definição de ações dos processos envoldidos;
4. Definição dos relatórios e métricas;
5. Desenvolvimento da aplicação;
6. Estudo de Caso.

Tabela 1. Cronograma de Execução
ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Espera-se deste trabalho um modelo Gaia Service Desk que seja integrado ao Gaia
Catálogo de Serviços de TI1. Uma discussão sobre os atributros a serem cadastrados
junto ao pedido de serviço de TI, além de relatórios utilizando tais atributos. Também
a definição de métricas que utilizam os dados do Service Desk.

O modelo Gaia Service Desk auxiliará as organizações a implantarem um Service
Desk e o gerenciamento do suporte de Serviços de TI. Através das métricas será possı́vel
avaliar o Service Desk e o suporte técnico, identificando serviços crı́ticos e repetitivos,
tempo de resolução de problemas entre outros atributos, assim podendo alcançar uma
melhoria contı́nua do suporte aos serviços de TI, dos serviços de TI e do próprio Service
Desk.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, três de agosto de dois mil e quinze.

—————————————— ——————————————

Maximiliano Minucelli Bruno Bogaz Zarpelão

1www.gaia3.uel.br/projetos/catalog
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