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RESUMO 

Com um mercado cada vez mais competitivo, empresas de desenvolvimento de software e 

prestação de serviços precisam modificar estruturas organizacionais e processos produtivos 

para manter altos níveis na qualidade do serviço e/ou produto ofertado. Métodos promissores 

para tal mudança utilizam modelos, normas e práticas, nacional e internacionalmente 

reconhecidas. Infelizmente, pequenas e médias empresas resistem a implantação de modelos 

como CMMI-SVC, ITIL, e normas internacionais como a ISO 20000, devido à complexidade 

ou alto investimento.  

Neste cenário, surge o modelo MR-MPS-SV, propondo focar a melhoria em cima do processo, 

seja ele, desenvolvimento de software, ou entrega de serviços correlatos. 

Neste trabalho será definido os componentes do modelo MR-MPS-SV, assim como suas 

origens, e documentado um estudo de caso, utilizando o setor de suporte a cliente de uma 

empresa de TI. 

 

 

Palavras-chave: MR-MPS-SV. ITIL. ISO 20000. Acordo de Nível de Serviço. Acordo de 

Nível Operacional 

  



 

  



 

MARONEZE, G. H. A case study: implementation of the MR-MPS-SV model. 81p. Final 

Project (Bachelor of Science in Computer Science) – State University of Londrina, Londrina-

PR, 2016. 

 

 

ABSTRACT 

With an increasingly competitive market, software development companies and services needs 

to modify organizational structures and processes to maintain high levels of service quality and 

/ or product offered. 

A promising way for this change is the use of models, norms and practices, recognized 

nationally and internationally. Unfortunately, small and medium companies resists to 

implement models such as CMMI-SVC, ITIL, and international norms such as ISO 20000, 

sometimes because the complexity, sometimes by high investment. 

In this scenario arises the MR-MPS-SV model, proposing focus improvement over the process, 

working as software development, or delivery of correlated services. 

In this study will set the components of the MR-MPS-SV model as well as its origins, and 

documented a study case, using the customer help desk in a IT company. 

 

Keywords: MR-MPS-SV. ITIL. ISO 20000. Service Level Agreement. Operating Level 

Agreement. 
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1 INTRODUÇÃO 

Alcançar competitividade através de qualidade implica na melhoria da 

qualidade dos produtos de software e serviços correlatos, como dos processos de produção e 

distribuição de software. É essencial colocar a eficiência e a eficácia dos processos em foco nas 

empresas, visando à oferta de produtos de software e serviços correlatos conforme padrões 

internacionais de qualidade. 

A dinâmica atual do mercado atrelada a crise financeira do país, impõe 

padrões de qualidade elevadíssimos para as empresas se manterem competitivas. Prover aos 

seus clientes atendimento transparente e com qualidade, deixou de ser um diferencial, e tornou-

se essencial para sobrevivência das empresas. 

Em meio a este cenário, destacam-se soluções focadas no processo 

organizacional das empresas provedoras de serviços de TI, entre elas temos os ITIL, um 

framework composto por um conjunto de melhores práticas para a gestão de serviços em TI [1], 

e a ISO/IEC 20000, norma internacional publicada com objetivo de fornecer um padrão de 

referência comum para que qualquer empresa possa oferecer serviços de TI para clientes 

internos ou externos [2]. Ambas soluções são complementares, o ITIL no âmbito de prover 

referência necessária e a ISO/IEC 20000 garantindo a efetividade, implantação e sustentação 

ao longo do tempo. No Brasil temos poucas empresas certificadas até o momento, já no exterior 

esta referência já é utilizada em maior escala, servindo como pré-requisitos para participação 

licitações de empresas como a NASA e o Governo Americano [3]. Recentemente surgiram 

outros modelos, divididos em níveis de maturidade, como o CMMI-SVC e o MR-MPS-SV, o 

primeiro desenvolvido em fevereiro de 2009 pela SEI (Software Enginnering Institute) da 

Universidade de Carnegie Mellon nos Estados Unidos, e o segundo, desenvolvido no Brasil 

pela Softex, ambos detalhados no decorrer deste trabalho. 

O objetivo deste trabalho é documentar, criar, organizar e adequar os 

processos operacionais e gerenciais de um setor de suporte em TI coerentemente ao modelo 

MR-MPS-SV, visando o aumento de qualidade e produtividade, assim como o sucesso na 

certificação externa ocorrida em empresas que desejam utilizar o modelo. 

A divisão deste trabalho a partir desta introdução está da seguinte forma. O 

capítulo 2 apresenta a fundamentação contendo de maneira cronológica os principais métodos 

e normas utilizados para o gerenciamento de serviços de TI no mundo, que são a base dos 

componentes utilizados no modelo MR-MPS-SV. 



 

O capitulo 3 descreve o cenário do estudo de caso utilizado na implantação 

do modelo MR-MPS-SV. Utiliza-se o setor de suporte ao cliente de uma empresa de TI situada 

em Londrina-PR. 

O capítulo 4 descreve a implantação do modelo através dos processos e 

resultados esperados contidos no nível G do MR-MPS-SV. 

Por último, o capítulo 5 descreve a conclusão do trabalho, as dificuldades 

encontradas, a interação com os envolvidos, a mudança de cultura da empresa assim como os 

quesitos referentes a certificação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

Neste capítulo serão abordados os modelos de gerenciamento de serviços de 

TI mais usados atualmente, assim como suas características principais. Também serão 

explicados os conceitos envolvidos no ciclo de vida de um serviço, seus relacionamentos e 

definições.  

2.1 Gerenciamento de Serviços de TI 

Também conhecido como ITSM (Information Technology Service 

Management), o Gerenciamento de Serviços de TI, é um conjunto formado por pessoas, 

processos e ferramentas que cooperam para assegurar a qualidade dos serviços dentro de uma 

organização, desde o levantamento de requisitos até o monitoramento de processos em 

produção, através de parâmetros de qualidade, tempo e custo. A prática mais utilizada para este 

gerenciamento no mundo é o ITIL [1], porém outras soluções surgiram com o tempo e são 

descritas a seguir. 

2.2 ITIL 

Em meados da década de 80, a necessidade do governo britânico em garantir 

qualidade dos serviços consumidos culminou para a criação de uma biblioteca contendo as 

melhores práticas para gerenciamento de serviços em TI. Inicialmente empresas que prestavam 

serviços ao governo deveriam utilizar as práticas descritas no ITIL para prover serviços com 

qualidade [1]. Atualmente estas práticas estão disseminadas através de 5 livros: Estratégias de 

Serviço, Desenho de Serviço, Transição de Serviço, Operação de Serviço e Melhoria Contínua 

de Serviço, quais determinam o ciclo de vida de um serviço conforme descrito abaixo: 
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 Estratégia do Serviço: Identificação das necessidades do negócio e 

tomada de decisões relacionadas aos serviços oferecidos.  

 Desenho do Serviço: Direcionamento na integração das necessidades 

do negócio com os serviços de TI, com base nas informações da 

estratégia de serviço; 

 Transição do Serviço: Implantação do serviço durante todo seu 

funcionamento; 

 Operação do Serviço: acompanhamento do serviço durante todo ciclo 

de vida; 

 Melhoria Continua do Serviço: Fornecimento de uma referência sobre 

a avaliação e melhoria nos processos e serviços gerenciados, 

mantendo seu alinhamento com as necessidades do negócio.  

Figura 1- Ciclo de vida de um serviço, adaptado de [1] 



 

2.3 ISO/IEC 20000 

A ISO/IEC 20000 é a primeira norma mundialmente reconhecida para 

gerenciamento de serviços de TI, teve origem através da norma britânica BS 15000 e foi 

concebida como complemento as práticas do ITIL, permitindo que a colaboração de 

organizações internacionais forneçam diretrizes valiosas que contribuam para o 

estabelecimento da credibilidade das empresas.  

A ISO/IEC 20000, permite a uma organização demonstrar aos seus clientes e 

investidores que opera com integridade negocial e segurança, e que promove uma cultura de 

melhoramento contínuo da qualidade no âmbito da Gestão de Serviços de TI [4]. Melhoria 

contínua alcançada pela metodologia conhecida como PDCA (Plan-Do-Check-Act), mostrada 

na Figura 2 e explicada a seguir. 

 

Figura 2 - Metodologia PDCA, adaptado de [5] 

 Plan (Planejar): Compreende o planejamento da ação, 

estabelecimento de metas e objetivos, gerais e específicos, determina 

o foco e o caminho a ser percorrido para se obter determinado 

resultado. Ainda nesta etapa, podem-se determinar critérios de 

conformidade que serão utilizados para identificar desvios. 

 Do (Executar): Executa o que foi planejado de acordo com o que foi 

planejado. 
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 Check (Avaliar): Avalia o desempenho da execução planejada. Nesta 

etapa é comum a utilização dos critérios definidos no planejamento 

para identificar a existência de desvios. 

 Act (Agir): Representa a ação a ser tomada, com base na verificação 

pode-se identificar desvios que anulariam ou atrasariam o 

cumprimento dos objetivos acordados no planejamento. Esta etapa 

torna-se essencial para tomar uma ação corretiva quando necessário, 

garantindo que a atividade volte a ser executada e alcance os objetivos 

estabelecidos. [6]  

 

 

2.4 ISO/IEC 15504 

O padrão ISO/IEC 15504, originou-se do projeto SPICE (Software Process  

Improvement and Capability Determination) sendo uma normal internacional destinada a 

realização de avaliações de processos de software com dois objetivos: a melhoria de processos 

e a determinação da capacidade de processos de uma unidade organizacional. Se o objetivo for 

a melhoria de processos, a unidade organizacional pode realizar uma avaliação com o objetivo 

de gerar um perfil dos processos que será usado para a elaboração de um plano de melhorias. 

A análise dos resultados identifica os pontos fortes, os pontos fracos e os riscos inerentes aos 

processos. No segundo caso, a organização tem o objetivo de avaliar um fornecedor em 

potencial, obtendo o seu perfil de capacidade. O perfil de capacidade permite ao contratante 

estimar o risco associado à contratação daquele fornecedor em potencial para auxiliar na tomada 

de decisão de contratá-lo ou não [7]. O modelo é composto por 5 processos, Cliente-Fornecedor, 

Engenharia, Suporte, Gerência e Organização, contendo 6 níveis de capacidade para cada 

processo: incompleto, executado, gerenciado, estabelecido, previsível e otimização. 

 

 

 

 



 

2.5 CMMI 

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) surgiu na década de 80 

através da necessidade do governo americano avaliar o risco na contratação de empresas de 

software participantes do processo licitatório de prestação de serviços. A necessidade inicial 

surgiu do departamento de defesa dos Estados Unidos, que juntamente ao SEI (Software 

Engineering Institute) desenvolveram o modelo na Universidade de Carnegie Mellon, situada 

em Pittsburgh. 

Posteriormente, em 2009, foi lançado o CMMI for Services - CMMI-SVC, 

sendo o mais recente modelo da série do SEI. Este modelo é voltado para a aplicação de práticas 

de melhoria de processos para empresas prestadoras de serviços de TI. O modelo CMMI-SVC 

é um guia para a aplicação das melhores práticas do CMMI em organizações provedoras de 

serviços. As melhores práticas do modelo focam nas atividades para o fornecimento de serviços 

de qualidade para os clientes e usuários finais. [8] 

O CMMI-SVC contém 24 áreas de processos. Dessas, 16 são as mesmas do 

modelo CMMI-DEV (antigo CMMI). Sete áreas de processos são específicas de serviços e são 

focadas em: gerenciamento da capacidade e disponibilidade; continuidade de serviços; entrega 

de serviços; prevenção e resolução de incidentes; transição de serviços; desenvolvimento de 

sistemas de serviços; e processo de gerenciamento estratégico de serviços. Os seus níveis de 

maturidade seguem a mesma estrutura do CMMI, ou seja, cinco níveis de maturidade, partindo 

do nível 1 até o nível 5, conforme a Figura 3:  



 27 

 

Figura 3 - Níveis de maturidade do modelo CMMI1 

 

2.6 O Modelo MPS 

O MPS.BR é um programa mobilizador, de longo prazo, criado em dezembro 

de 2003, coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro 

(SOFTEX), com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Financiadora 

de Estudos e Projetos (FINEP), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID/FUMIN) [9]. 

O programa tem como meta definir e aprimorar um modelo de melhoria e 

avaliação de processo de software e serviços, visando preferencialmente às micro, pequenas e 

médias empresas, atendendo cada necessidade de negócio e tornando-se reconhecido nacional 

e internacionalmente como um modelo aplicável à indústria de software e serviços. O MPS 

contempla dois modelos de referência, processos de software e serviços, e um processo/método 

de avaliação de processos. Esta estrutura possui uma base sólida, garantindo que o modelo MPS 

seja empregado coerentemente ao que foi definido. O modelo MPS estabelece também um 

modelo de negócio para apoiar a sua adoção pelas empresas desenvolvedoras de software e 

prestadores de serviços [10], conforme Figura 4 a seguir.  

                                                 

1 Fonte: www.google.com 



 

 

 

 

2.6.1 MR-MPS-SV 

O Modelo de Referência MPS para Serviços (MR-MPS-SV), assim como o 

modelo para software (MR-MPS-SW), é separado por níveis de maturidade, que são 

determinados pela combinação entre os processos e suas respectivas capacidades.  

Um processo deve ter um propósito definido assim como os resultados 

esperados após a sua execução. As atividades e tarefas necessárias para atender ao propósito e 

aos resultados esperados são definidas por cada instituição dependendo do objetivo de cada 

modelo de negócio. A capacidade do processo é a caracterização da habilidade do processo para 

alcançar os objetivos de negócio, atuais e futuros, estando relacionada com o atendimento aos 

atributos de processo associados aos processos de cada nível de maturidade [11]. Sendo assim 

o modelo é composto por níveis de maturidade, processos, resultados de processos(REPs), 

atributos de processos (APs) e resultados de atributos de processos (RAPs). A tabela a seguir 

demonstra uma visão geral do modelo. 

 

Figura 4 - Componentes do Modelo MPS, adaptado de [10] 
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Tabela 1 - Níveis de Maturidade do MR-MPS-SV 

 

 

Os níveis de maturidade são descritos por: A - Em Otimização; B - 

Gerenciado quantitativamente; C - Definido; D - Largamente Definido; E - Parcialmente 

Definido; F - Gerenciado; G - Parcialmente Gerenciado. Todos os processos do nível G foram 

implementados na organização, uma breve descrição pode ser visualizada através da Tabela 2, 

e o detalhamento completo está no Capítulo 4. 

 



 

Tabela 2 - Descrição dos processos contidos no nível G do MR-MPS-SV 

Gerência de Trabalhos – GTR 

 

 

 Constitui a organização do plano de 

operação 

 Define o escopo e ciclo de vida do trabalho 

 Identifica riscos 

 Estima custos 

 Utiliza pontos de controle para tomada de 

decisões 

 Disponibiliza os recursos necessários aos 

envolvidos 

 

Gerência de Incidentes – GIN 

 

 

 

 Define incidentes e solicitações de serviços 

 Prevê métodos de registro, priorização e 

encerramento 

 

Gerência de Nível de Serviço – GNS 

 

 Define os acordos de nível de serviço e 

operação 

 Ações corretivas e paliativas, prazos e 

penalidades visando o cumprimento dos 

acordos 

 

Gerência de Requisitos – GRE 

 

 

 

 

 No âmbito do gerenciamento de serviços 

diz respeito aos requisitos necessários para 

operação do trabalho, incluindo recursos 

físicos e humanos 

 Define a rastreabilidade entre os serviços, 

visando identificar dependências  

 

Entrega de Serviços – ETS 

 

 

 

 

 É referente ao final do clico de vida do 

serviço, como deve ser a comunicação de 

encerramento de um serviço perante aos 

envolvidos 

 Garante que os serviços serão entregues em 

conformidade aos ANSs. 

 

 

A grande diferença entre o modelo MPS e o modelo CMMI é a divisão dos 

níveis de maturidade iniciais, no modelo brasileiro optou-se por dividir os dois primeiros níveis 

em 5 processos, conforme a Figura 5. 
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Figura 5 - Relacionamento entre os modelos CMMI e MPS 

 

Segundo a Softex, esta decomposição foi adotada após identificarem 

dificuldades das empresas em implantarem os níveis iniciais do CMMI, principalmente as que 

não utilizavam nenhum método para desenvolvimento de software e prestação de serviço (Ad 

hoc). De fato, tal decomposição corrobora para uma transição menos traumática, visto que, os 

níveis de maturidade iniciais dos modelos confrontam a resistência na mudança de cultura 

organizacional das instituições.  



 

3 ESTUDO DE CASO 

A Elitesoft informática é uma empresa pioneira no desenvolvimento de 

soluções em software no segmento de provedores de Internet. Com dez anos de experiência, os 

produtos desenvolvidos visam integração e administração para empresas de Telecomunicações, 

especialmente provedores de serviços baseados em internet (ISP – Internet Service Providers). 

O produto principal da empresa é um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) chamado 

ISP-Integrator. O mesmo possui três plataformas de operação: Integrator Web, Desktop e 

Mobile, assim como diversos módulos separados por áreas de interesse, como financeiro, 

técnico, fiscal, faturamento, suporte, entre outros. Cada cliente da Elitesoft arca com um valor 

único de implantação assim como uma mensalidade variando da quantidade de assinantes que 

o mesmo possui. Para implantação do ISP-Integrator faz-se necessário a disponibilização de 

um servidor com hardware pré-definido, onde é instalado um sistema operacional Linux, 

distribuição Debian 6+, assim como um banco de dados Mysql e um serviço de apache. A 

aplicação desktop é desenvolvida em Visual FoxPro (Integrator Desk), baseado em win32, 

portanto devendo ser executada em sistemas operacionais Windows. 

 

3.1 Setor de Suporte 

O setor de suporte da Elitesoft, selecionado para certificação do MPSBR, 

conta com onze colaboradores, entre eles um gerente geral, um supervisor técnico, um 

supervisor financeiro, três analistas de nível 2 e cinco analistas de nível 1. O atendimento aos 

clientes é escalonado, onde os colaboradores de primeiro nível atendem diretamente os clientes 

através de quatro canais: telefone, e-mail, Skype e central do assinante. Cada contato realizado 

gera um protocolo de atendimento contendo as informações pertinentes ao mesmo, e caso o 

contato seja referente a um assunto que já possua protocolo aberto, é inserida uma observação 

ao protocolo existente correspondente. Os protocolos são geridos pelo Integrator Web e 

posteriormente utilizados na implantação do MR-MPS-SV. 

     



 33 

4 MR-MPS-SV - NÍVEL G 

O nível G é o primeiro nível de maturidade do MR-MPS-SV, salienta-se que 

a sua implementação deve ser executada com extrema cautela, pois o mesmo é responsável pelo 

início do processo de melhoria dentro da empresa. Ao final do processo espera-se que seja 

possível gerenciar parcialmente a prestação do serviço, respeitando os Acordos de níveis de 

Serviços (ANS), previamente acordados entre fornecedor de serviços e cliente.  

O nível G é composto por cinco processos definidos a seguir. Ao final, espera-

se que os processos satisfaçam os atributos de processo AP 1.1 e AP 2.1.   

4.1 Processo de Gerência de Trabalhos – GTR 

“O propósito do processo Gerência de Trabalhos é estabelecer e manter 

planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do trabalho a ser realizado, bem 

como prover informações sobre o seu andamento que permitam a realização de correções 

quando houver desvios significativos em seu desempenho. O propósito deste processo evolui à 

medida que a organização cresce em maturidade. Assim, com o tempo, alguns resultados 

evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de trabalhos passe a ser realizada 

com base no processo definido para o trabalho e nos planos integrados”. 

No contexto do MR-MPS-SV, um trabalho pode ser compreendido de duas 

maneiras, a primeira relacionada a projeto, sendo um esforço temporário empreendido para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo com natureza temporária, ou seja, possui 

começo e fim [12]. A segunda relacionada a operação, sendo uma atividade repetitiva, com 

periodicidade diária, sem a natureza temporária encontrada nos projetos, esta por sua vez, 

relacionada diretamente a operação de atendimento aos clientes feita pelo setor de suporte da 

empresa. 

4.1.1 GTR 1 - O escopo do trabalho é definido 

Para entregar um serviço é fundamental definir todo o trabalho necessário, o 

escopo é o ponto inicial para planejar um trabalho, ele deve definir o que está ou não incluso 

no trabalho, o objetivo, motivação, assim como limites e restrições. Na Elitesoft o escopo é 



 

definido através de um documento de visão, contendo introdução, visão do serviço, 

características/atributos, tarefas, casos de uso e demais informações pertinentes. 

4.1.2 GTR 2  -  As  tarefas  e  os  produtos  derivados  de  trabalho  são 

dimensionados utilizando métodos apropriados 

O escopo definido acima é decomposto, identificando principais produtos e 

tarefas, sendo mais fáceis de gerenciar e dimensionar conforme necessidade. Na Elitesoft a 

estimativa de escopo é feita utilizando dados históricos de todos os atendimentos abertos nos 

últimos 90 dias, através de uma ferramenta própria, denominada ATT. 

4.1.3 GTR 3 - O modelo e as fases do ciclo de vida do trabalho são definidos 

Para melhorar o controle gerencial, é definido um clico de vida do trabalho, 

contendo fases e atividades que são definidas de acordo com o escopo dos requisitos. A 

decomposição do modelo em fases permite planejar o trabalho, incluindo pontos de controle e 

revisão, importantes para monitoramento e tomada de decisões durante a execução. 

 

 

Figura 6 - Ciclo de vida do serviço 

 Iniciação: Os requisitos de trabalho para os serviços são definidos. 

 Planejamento: Os recursos são planejados e alocados para o 

atendimento aos requisitos. 

 Execução: Os requisitos de trabalho são realizados ou 

implementados. 
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 Descontinuidade: Utilizado no momento em que o serviço deixa de 

ser prestado. Uma vez descontinuado, o serviço é retirado do catálogo 

de serviços. 

 

Junto ao ciclo de vida ocorrem 2 processos em paralelo: 

 Controle de Mudança: Este processo inicia na execução do 

planejamento. É através desta gerência que se torna possível 

acompanhar as mudanças nos requisitos do escopo. 

 

 Monitoramento e Controle: Este processo ocorre durante as fases de 

planejamento e execução dos serviços. E se necessário, é realizado o 

controle para tomadas de decisões referentes aos desvios e problemas 

encontrados. 

Na fase de planejamento ocorre ainda um Marco do trabalho, ou seja, um 

ponto de revisão dos produtos de trabalhos gerados, para todo novo serviço, deve ocorrer um 

marco. 

4.1.4 GTR 4 - O  esforço e o custo para  a execução das tarefas do trabalho 

são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas  

As estimativas de esforço e custo da empresa são mensuradas através de horas 

úteis, considera-se que cada colaborador é capaz de desempenhar o trabalho durante sete horas 

úteis diárias. Estas estimativas usam como base o escopo, os produtos e tarefas estimadas, os 

riscos, as mudanças já identificadas, o clico de vida e o nível de competência da equipe de 

trabalho. Geralmente as estimativas são afetadas diretamente pela produtividade do 

colaborador, provinda de dados históricos que devem ser calibrados periodicamente. Por sua 

vez, a produtividade é afetada por vários fatores, entre eles, tecnologia adotada, recursos físicos, 

experiência do colaborador e ineditismo do serviço para a empresa e/ou colaborador. 

A Softex informa em seu manual que empresas implantando o nível G do 

MR-MPS-SV não precisam ter necessariamente uma base histórica sólida, porém, para almejar 

níveis de maturidade superior a mesma deve ser construída. A Elitesoft possui esta base 

histórica pois todos os serviços prestados foram documentados através de protocolos de 

atendimento, entretanto a calibração e validação dos dados está sendo feita gradativamente. Um 



 

esboço da representação desta base de dados utilizando a quantidade de atendimentos é 

mostrada a seguir. 

 

Figura 7 – Esforço estimado através de dados históricos 

Na Figura 7, a demanda de atendimentos para janeiro é estimada utilizando 

os dados dos últimos 3 meses, ou seja, outubro, novembro e dezembro. Os atendimentos 

atrasados correspondem a todos os atendimentos que foram abertos nos meses anteriores e que 

ainda não foram solucionados no mês corrente. A linha “atendimentos realizados no mês” está 

discrepante da realidade, pois a empresa entrou em recesso no final de 2015, retornando as 

atividades a partir da segunda quinzena de janeiro. 

4.1.5 GTR 5 - O orçamento e o cronograma do trabalho, incluindo a definição 

de marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos 

 No caso da prestação de serviços contínuos o cronograma é determinado 

diretamente pelo plano de operação, contendo apenas as equipes alocadas e serviços a serem 

realizados naquele período.  

 

Tabela 3 - Exemplo de Cronograma de trabalho semanal 

Categoria Descrição 
Tempo 

(horas) 

Percentual 

(%) 
Responsável 

AT.PROTOCOLO 
Resolução de protocolos 

(Abertura, documentação, 
70 40,00 

Suporte Nível 

1 



 37 

encaminhamento, 

fechamento) 

AT.TELEFONE 
Atendimento telefônico 

ao cliente 
50 28,57 

Suporte Nível 

1 

AT.EMAIL Responder E-mails 35 20,00 
Suporte Nível 

1 

TREINAMENTO 
Cursar treinamentos 

inerentes ao cargo 
10 5,71 

Suporte Nível 

1 

AT.EMERGENCIA 

Documentação e 

Escalonamento de 

atendimentos 

emergenciais 

10 5,71 
Suporte Nível 

1 

  

A Tabela 3 é um exemplo hipotético de um plano de operação semanal para 

uma equipe de 7 colaboradores. Conforme descrito anteriormente, admite-se que cada 

colaborador tenha uma produtividade de 7 horas diárias, somando a produtividade de 7 

colaboradores, temos diariamente 35 horas, assim como um total de 175 horas semanais, cujo 

valor corresponde a soma da coluna “tempo (horas)” 

O orçamento é definido com base no cronograma e na estimativa de custos 

do GTR4. As revisões em marcos e pontos de controle do clico de vida são inerentes ao Gerente 

do Suporte, sendo realizadas semanal e mensalmente. 

4.1.6 GTR 6 - Os riscos do trabalho são identificados e o seu impacto, 

probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são 

determinados e documentados 

Riscos são situações de incerteza que na maioria das vezes denotam 

probabilidade de atraso ou até mesmo insucesso de determinado trabalho, em função de 

acontecimentos eventuais, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos 

interessados.  

Para controlar estas situações de incerteza, produziu-se no GTR15 uma tabela 

de riscos, contendo todas as informações pertinentes a descrição, priorização e tratamento dos 

riscos. 

 

 

 



 

4.1.7 GTR 7 - Os recursos humanos para o trabalho são planejados 

considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo 

O planejamento de recursos humanos define funções, responsabilidades e 

relações hierárquicas seguindo o organograma da empresa. Dentre seus objetivos está garantir 

que trabalhos agendados possam ser executados de forma adequada, assim como alocar 

recursos humanos inerentes ao trabalho a ser realizado. O setor de suporte é divido em níveis 

de conhecimento e capacidade, todos os colaboradores estão cursando ou já concluíram 

graduação nas áreas relacionadas à tecnologia da informação, as habilidades e 

responsabilidades de cada estão atreladas ao seu cargo na instituição. Abaixo segue um exemplo  

 

Tabela 4 – Exemplo de cargos e habilidades do setor Suporte 

CARGO DESCRIÇÃO HABILIDADES 

Analista Nível 1 Realiza atendimento inicial 

ao cliente 

 

- Boa dicção 

- Comunicativo 

- Conhecimento em 

Windows 

- Conhecimento em pacote 

office 

- Inglês básico 

 

 

Analista Nível 2 Realiza atendimentos 

oriundos do nível 1 

- Todas as habilidades 

anteriores 

- Conhecimento básico em 

redes (radius, mikrotik, etc) 

- Conhecimento básico em 

Banco de dados (Mysql) 

 

Supervisor Supervisiona, orienta, 

corrige e escalona analistas 

do nível 1 e 2 

 

- Todas as habilidades 

anteriores 

- Conhecimento avançado 

em redes 

- Conhecimento avançado 

em banco de dados 

 

A estrutura organizacional completa da empresa, contendo todos os 

colaboradores, suas formações, experiências, habilidades e competências está disponível 

através da wiki (http://wiki.elitesoft.com.br/) e pode ser acessada por todos os colaboradores 

utilizando login e senha. 

http://wiki.elitesoft.com.br/
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4.1.8 GTR 8 - Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar 

o trabalho são planejados 

Este processo refere-se ao planejamento de recursos físicos alocados para 

realização do trabalho, incluindo hardwares, softwares, ambiente de trabalho, assim como 

serviços de terceiros (internet, telefone, etc). Todos os recursos necessários estão documentados 

na intrawiki, meio oficial de divulgação das informações corporativas. O repositório de 

ferramentas está alocado na intrarede através do endereço \\192.168.2.48\install.  

 

Figura 8 – Exemplo de alocação de recursos físicos do setor de desenvolvimento 

WEB. 

Na Figura 8 a coluna hardware é comum a todos os setores da empresa, ela 

diz respeito as configurações dos computadores e periféricos utilizados para execução do 

trabalho. A coluna software descreve individualmente cada setor, discriminando todos os 

programas e versões utilizados para cada um dos ambientes de trabalho. 

 

 

 

 

file://192.168.2.48/install


 

4.1.9  GTR 9 - Os dados relevantes do trabalho são identificados e planejados 

quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um 

mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, 

questões de privacidade e segurança 

Os dados do trabalho englobam todas as formas de documentação necessárias 

para execução do mesmo. Salienta-se que qualquer tipo de documentação é válida, seja física 

ou eletrônica, entretanto é necessário documentar e disponibilizar os mesmos quando 

pertinente, incluindo se necessário, restrições de acesso e divulgação.  

Na empresa este tipo de armazenamento é definido através da planilha a 

seguir, nela está descrito o documento e seu objetivo, assim como o responsável pela 

manutenção, incluindo medidas de segurança quanto ao acesso e local de armazenamento. 

 

Tabela 5 - Exemplo de coleta e armazenamento de dados 

Documento Objetivo Responsável Acesso 
Frequência 

de utilização 
Local 

Plano de 

trabalho 

Ter um escopo e o 

planejamento do 

trabalho 

Gerente de 

trabalho 
Todos 

Início do 

trabalho 
Wiki 

Protocolo 

Registrar a 

solicitação do 

cliente 

Fornecedores 

de requisitos 

Todos com 

Login e 

Senha ISP-

Integrator 

Durante a 

execução do 

trabalho 

ISP-

Integrator 

Ata de reunião 

Registrar as 

informações 

discutidas durante 

as reuniões de 

trabalho 

Gerente de 

trabalho 
Todos 

Início de 

cada 

trabalho  

Wiki 

Status do 

trabalho 

Apresentar o status 

do trabalho 

conforme definido 

no ANS 

Gerente de 

trabalho  
Todos 

Metade de 

cada semana 
E-mail 

Base de 

conhecimento 

Manter base 

histórica de 

consulta para lições 

aprendidas 

Colaboradores 

Todos com 

Login e 

Senha ISP-

Integrator 

Quando 

necessário 

ISP-

Integrator 

 

A Figura 9 demonstra a criação de registro na “Base de conhecimento”. 
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Figura 9 - Inserção de um registro na Base de conhecimento 

Conforme Tabela 5, o registro de uma base de conhecimento é realizado 

utilizando o integrator web (integrator.elitesoft.com.br), o acesso só pode ser feito através da 

rede interna da empresa, sendo necessário autenticar-se com usuário e senha. Este tipo de 

armazenamento se torna muito eficaz para resolução de problemas corriqueiros, no exemplo da 

Figura 9, está sendo cadastrado um problema de autenticação de usuários, assim como os 

métodos que podem ser utilizados para resolver o problema sem que seja necessário o 

escalonamento da requisição. Na base de conhecimento é possível ainda definir o tipo e vincular 

o atendimento e cliente de origem, futuramente estes dados podem ser utilizados para tomada 

de decisões, por exemplo, um cliente que possua muitos atendimentos relacionados a dúvidas 

sobre faturamento, é forte candidato a patrocinar um treinamento deste módulo do sistema. 

4.1.10  GTR 10 - Um plano geral para a execução do trabalho é estabelecido 

com a integração de planos específicos 

É necessário que exista um plano de trabalho geral, elencado com todos os 

planos e artefatos específicos dependentes. Muitas vezes são gerados diversos documentos, de 

diferentes tipos e armazenamentos, o plano geral de trabalho visa identificar as dependências e 

estabelecer as referências necessárias para execução do trabalho. Na Elitesoft foi decido que a 

melhor maneira para implementar o plano geral seria através da WIKI, considerando a agilidade 



 

em inserir arquivos, assim como estabelecer os vínculos entre os artefatos específicos. 

 

Figura 10 - Plano geral de trabalho 

O plano geral de trabalho representado pela Figura 10 realiza a integração de 

todos os planos e artefatos específicos, pertinentes a execução do trabalho. O propósito desta 

consolidação é otimizar o trabalho dos colaboradores, ora pela facilidade no acesso, ora pela 

identificação instantânea de dependências. 

 

4.1.11  GTR 11 - A viabilidade de atingir as metas do trabalho é 

explicitamente avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. 

Se necessário, ajustes são realizados 

Tratando-se do gerenciamento de um conjunto de serviços através de um 

plano de trabalho, a análise de viabilidade está diretamente ligada aos acordos de nível de 

serviços (ANSs) atuais, firmados com todos os clientes. Deve-se analisar os objetivos de 

negócio e o portfólio de trabalhos da empresa. As vezes é mais vantajoso rejeitar um novo 

serviço, ao invés de aceitá-lo e correr o risco de não cumprir com todas as obrigações firmadas 

nos ANSs. Na Elitesoft esta análise é de responsabilidade do Gerente de Trabalho, atualmente 

a meta está 80% dos ANSs, ou seja, de todos os protocolos em andamento, almejam manter em 

80% o prazo de resolução dentro do ANS. A ferramenta ATT, mencionada anteriormente, 
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auxilia no cálculo dos ANSs atuais, e a revisões e correções são feitas pelo Gerente de trabalho 

em marcos, ou quando julgar necessário. 

4.1.12  GTR 12 - O Plano do Trabalho é revisado com todos os interessados e 

o compromisso com ele é obtido e mantido 

Obter o compromisso dos envolvidos é de extrema importância para que o 

serviço prestado flua conforme planejado. Nesta etapa identifica-se possíveis conflitos, como 

requisitos, cronograma e prazos, são feitas reuniões com a equipe, e o comprometimento é 

firmado a partir da alocação do serviço ao colaborador. Em um setor com vários funcionários, 

se torna inviável protocolar individualmente cada compromisso, portanto optou-se pelo 

comprometimento global, firmado através do ANS. A equipe de suporte da empresa tem a 

capacidade de executar “X” atendimentos em média durante o dia, e cabe ao supervisor alocar, 

orientar e monitorar o trabalho. 

 

4.1.13  GTR 13 - O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o 

cronograma do trabalho são monitorados em relação ao planejado 

O resultado esperado deste processo é garantir que a monitoração do trabalho 

seja feita conforme os GTR2, GTR3, GTR4 e GTR5, e que o serviço mantenha-se conforme 

planejado. É normal encontrar desvios, porém estes devem ser acompanhados, confrontados 

com o planejado e corrigidos caso necessário. O responsável por este procedimento é o Gerente 

do Suporte, sendo feito através do integrator web e/ou ferramenta ATT. Quando necessário são 

negociados Planos de ação juntamente à diretoria (GTR19). 

4.1.14  GTR 14 - Os recursos materiais e humanos bem como os dados 

relevantes do trabalho são monitorados em relação ao planejado 

De maneira análoga ao GTR13, este processo almeja monitorar os recursos 

físicos e humanos documentados no GTR7 e GTR8. No contexto dos recursos humanos é 

verificado questões acerca de rotatividade de funcionários, alteração de cargos, produtividade 

abaixo do esperado, necessidade de treinamento e capacitação, entre outros. Os recursos 



 

materiais envolvem aquisições de computadores, licenças de software, viagens, manutenção ou 

adaptação do ambiente de trabalho (salas, tvs, ar condicionado, etc), entre outros. 

A solicitação de aquisição de um novo hardware por exemplo, parte 

inicialmente do colaborador ao seu supervisor ou gerente. Ele por sua vez, comunica o gerente 

administrativo/financeiro, que verifica no estoque a disponibilidade do item solicitado. Caso 

haja o item em estoque, o mesmo é alocado ao colaborador, caso contrário é feito um 

procedimento de aquisição, informando o supervisor/gerente assim que o item estiver 

disponível. Toda a comunicação é feita pessoalmente ou através de Skype, como a incidência 

deste tipo de ocorrência é pequena, seu impacto não justifica a instauração de um plano de ação.  

 

4.1.15  GTR 15 - Os riscos são monitorados em relação ao planejado 

Durante a operação do serviço, novos riscos, além dos identificados no (GTR 

6) podem se concretizar. Neste caso, apesar do MR-MPS-SV não exigir um plano de 

contingência no nível G, é interessante executar ações visando a aceitação, mitigação ou 

eliminação. Este plano de contingência está definido na wiki da empresa. Abaixo segue um 

exemplo da tabela de riscos atual.  

 

Figura 11 - Tabela de riscos com plano de contingência 
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 Código: Identificador único do risco, adotou-se um padrão de 5 

dígitos, onde os dois primeiros correspondem as letras RS, seguido 

por 3 números sequenciais (000 a 999). 

 Risco: Breve descrição do risco 

 Descrição: Detalhamento da ocorrência, contêm inclusive 

informações acerca do motivo do risco. 

 Probabilidade: Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3), 

caracteriza possibilidade ou chance de um evento de risco ocorrer. 

 Impacto:  Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3), 

caracteriza o efeito caso o risco ocorra. 

 Criticidade: Análise qualitativa entre Probabilidade X Impacto. 

Quanto maior for o resultado (1 a 9), maior é a criticidade.  

4.1.16  GTR 16 - O envolvimento das partes interessadas no trabalho é 

planejado, monitorado e mantido 

A identificação de todos interessados no trabalho se torna necessária para 

definir quando e como cada um deve se envolver no serviço prestado. Os canais de comunicação 

internos da empresa são e-mails, documentos impressos, atas de reunião e o ISP-Integrator. 

Para comunicação com os clientes são utilizados todos os meios acima, além do Skype e central 

do assinante, este último, provendo visão geral de todos os protocolos abertos pelo cliente, 

assim como informações de cadastro, financeiras e contatos cadastrados com a empresa.  

 

4.1.17  GTR 17 - Revisões são realizadas em marcos do trabalho e conforme 

estabelecido no planejamento 

Neste processo são feitas revisões em marcos com periodicidade maior, 

visando o cumprimento geral do ANS. Estas revisões permitem uma visão geral do trabalho de 

uma equipe de operação (suporte), independente dos monitoramentos diários. Com esta visão 

pode-se estimar o atendimento de novos clientes, assim como a prestação de novos serviços, 

garantindo que o ANS continue sendo cumprido. 

 



 

4.1.18  GTR 18 - Registros de problemas identificados e o resultado da análise 

de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são 

estabelecidos e tratados com as partes interessadas 

A partir do monitoramento diário e das revisões em marcos surgem desvios 

na operação do serviço, é natural que eles ocorram, entretanto os mesmos devem ser registrados 

e tratados com as partes interessadas, salienta-se que os problemas não resolvidos devem ser 

escalonados a níveis superiores de gerência. 

4.1.19  GTR 19 - Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para 

prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, 

implementadas e acompanhadas até a sua conclusão 

Após o registro e tratamento dos problemas que resultaram em desvios na 

operação do serviço, devem-se ser implementados e documentados planos de ação e prevenção, 

estas ações proveem uma base para tomadas de decisão. Este processo visa garantir que o 

desempenho previsto no ANS, seja atingido. 

4.2 Processo de Gerência de Requisitos – GRE 

O Gerenciamento de Requisitos tem objetivo de identificar, registrar, analisar 

e validar os requisitos de serviço junto aos clientes internos e externos gerenciando suas 

mudanças, identificando entre os requisitos, planos e produtos de trabalho. 

4.2.1 GRE 1 - O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores 

de requisitos 

Na área de gerenciamento de serviços, o entendimento dos requisitos é 

fundamental para entender as necessidades do cliente e os objetivos do negócio. Este processo 

garante através do plano de trabalho, que os requisitos estejam claramente definidos entre 

fornecedores e clientes (GTR 10). É comum que os principais requisitos no setor de suporte 

sejam relacionados a infraestrutura e ao próprio ambiente de operação, também já definidos no 



 47 

GTR. Os clientes da empresa são considerados fornecedores de requisitos externos, já os 

analistas de nível 1, 2 e diretoria da empresa, fornecedores de requisitos internos.     

4.2.2 GRE 2 - Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e 

um comprometimento da equipe técnica com estes requisitos é obtido 

Como dito anteriormente, adquirir o comprometimento de uma equipe de 

suporte individualmente é inviável, neste caso, os ANSs e procedimentos internos suprem esta 

necessidade, entre eles podemos destacar o compromisso firmado através de ANOs. 

4.2.3 GRE 3 - A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos 

de trabalho é estabelecida e mantida 

Definir a rastreabilidade entre os requisitos e os produtos de trabalho facilita 

na avaliação de impacto no caso de mudanças. Durante a prestação de serviço, o detalhamento, 

desenvolvimento e o planejamento estão descritas no GTR, e toda alteração nos requisitos é 

viabilizada, ou não, com os envolvidos. 

 

 

Figura 12 - Gerência de Requisitos 

Após atender o cliente e levantar os requisitos, os envolvidos são acionados 

para viabilizar a implementação. Nestes casos, existe uma importância a mais na participação 

dos envolvidos, por exemplo, um cliente solicita que a frequência da rotina de backup do 

servidor seja alterada de 24 para 12 horas. Para viabilizar esta alteração, assim como verificar 

suas dependências, é necessário acionar a empresa terceirizada que presta serviços de TI nos 



 

servidores, a mesma irá analisar quesitos como o processamento atual da máquina, 

comprometimento de outros serviços caso a rotina execute em horário de pico, diminuição da 

capacidade do HD devido aos backups extras, e se posicionar a respeito da viabilidade desta 

alteração. Em caso de aprovação, a requisição é tratada pelo GTR se já existir no catálogo, ou 

pelo GIN caso contrário, mas de qualquer maneira, a análise de impacto da mudança é feita e 

registrada pelo responsável anteriormente. 

4.2.4 GRE 4 - Revisões em planos e produtos derivados do trabalho são 

realizadas visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos 

requisitos 

Este processo diz respeito a coerência entre os requisitos e os produtos 

gerados pelo trabalho. Quando um requisito é alterado, a mudança é documentada no plano 

geral de trabalho, que por sua vez possui integração com todos os planos e artefatos específicos, 

possibilitando manter a coerência entre eles. 

4.2.5 GRE 5 - Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do trabalho 

As mudanças identificadas e documentadas no GRE4 precisam ser revistas 

periodicamente, optou-se por realizar reuniões semestralmente e documenta-las através de atas 

de reunião, com a participação e aprovação direta da alta gerência da empresa. 

Muitas vezes mudanças acontecem em diferentes níveis de abstração dos 

requisitos, não apenas nos requisitos de cliente. A partir do nível E de maturidade do MR-MPS-

SV, o processo de Gerência de Mudança (GMU) se relaciona com este processo, de modo que 

todas as mudanças são analisadas antes de serem efetivamente implantadas. 

4.3 Processo de Gerência de Incidentes – GIN 

O propósito do processo Gerência de Incidentes é restaurar os serviços 

acordados e cumprir as solicitações de serviços dentro de um Acordo de Nível de Serviço 

(ANS). No modelo MR-MPS-SV optou-se pelo tratamento dos incidentes e solicitações de 

serviço no mesmo processo, diferentemente do que ocorre no ITIL e no CMMI-SVC, onde são 

utilizados dois processos distintos. Segundo a ISO/IEC 20000 um incidente é uma interrupção 
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não planejada de um serviço, uma redução na qualidade de um serviço ou evento que ainda não 

impactou o serviço para o cliente. No contexto do ITIL é utilizado uma definição similar, 

considerando um incidente como “uma interrupção não planejada em um serviço de TI ou a 

redução na qualidade de um serviço de TI. Falha em um item de configuração que pode ainda 

não ter afetado o serviço é um incidente – por exemplo, a falha de um disco em um conjunto de 

espelhamento”. Para o CMMI-SVC um incidente nada mais é que “uma indicação de uma 

interferência real ou potencial em um serviço”.  

Entende-se por solicitação de serviço, qualquer interação do cliente referente 

aos serviços contidos no catálogo de produtos e serviços da empresa, entre eles podemos citar 

contatos referentes a dúvidas e treinamentos, explicação sobre componentes, solicitação de 

documentos do software, assim como change logs e novas implementações. 

 

4.3.1 GIN 1 - Uma abordagem para o gerenciamento de incidentes e 

solicitação de serviço é estabelecida e mantida 

O registro inicial de um incidente ou de uma solicitação de serviço no setor 

de suporte normalmente originasse através dos meios de comunicação citados no GTR16. Após 

o cliente entrar em contato e a solicitação ter sido registrada, inicia-se uma análise primária, 

observando a priorização, tratamento, escalonamento e resolução quando possível. Solução 

típicas são documentas através de uma base de conhecimento, existindo ainda, um canal de 

comunicação via Skype com os gerentes da empresa para sanar dúvidas rápidas, agilizando o 

atendimento. A empresa possui ainda monitoramento de todos os servidores alocados nos 

clientes, para estes casos é utilizada a ferramenta Zabbix, uma solução open source capaz de 

monitorar qualquer evento em um servidor e alertar através do envio de e-mails. As solicitações 

oriundas do monitoramento dos servidores geralmente dizem respeito a indisponibilidade de 

algum recurso, acarretando em incidentes de grande criticidade, estes são monitorados por todos 

os gerentes da empresa e escalonados entre os mesmos. 

4.3.2 GIN 2 - Um sistema de gerenciamento e controle de incidentes e 

solicitação de serviços é estabelecido e mantido 

Apesar do modelo MR-MPS-SV não exigir que seja utilizado um sistema 

automatizado para gerenciar as solicitações e os incidentes, se torna inviável para uma empresa 



 

como a Elitesoft utilizar meios manuais, visto que, mensalmente são geradas até 3000 

solicitações. Neste cenário utiliza-se ferramenta própria, contida dentro do ERP ISP-Integrator, 

a ferramenta ilustra as solicitações por usuários e cargos, ordenando por número do protocolo, 

data, nome do cliente, duração, entre outros. Na ferramenta é possível identificar gargalos e 

responsáveis, inserir informações pertinentes as solicitações e comunicar-se com o cliente 

através de e-mail. 

 

Figura 13 - Ferramenta de gerenciamento e controle de solicitações 

O controle de incidentes também é, indiretamente, gerenciado pela 

ferramenta da Figura 13, entretanto o processo de gerência de incidentes sugere que seja 

possível definir pontos de controle, agindo como estados intermediários no monitoramento das 

solicitações. Neste caso optou-se por desenvolver outro módulo dentro da ferramenta ATT, 

sendo possível acompanhar em tempo real o andamento de cada incidente e tomar as medidas 

necessárias para o restabelecimento do serviço as suas normalidades. O módulo encontra-se em 

desenvolvimento. 
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4.3.3 GIN 3 - Incidentes e solicitações de serviços são registrados e 

classificados 

Após definir os procedimentos e o sistema utilizado para o gerenciamento, 

todas a solicitações precisam ser registradas, utilizando sempre que possível, padrões que 

facilitam o acesso a informação. Cada registro precisa possuir informações suficientes para o 

acompanhamento do clico de vida da solicitação, entre as informações mais relevantes estão o 

nome do cliente (provedor de internet), data da solicitação, pessoa de contato, tipo de 

ocorrência, status, categoria, prioridade, responsável entre outros. 

 

Figura 14 - Exemplo de solicitação do tipo "Personalização" com prioridade Média 

A evolução de um incidente ou solicitação de serviço, implica no 

armazenamento de dados pertinentes a resolução, conforme podemos observar na guia histórico 

da Figura 14, estes dados possuem dois papéis fundamentais na execução do serviço, a curto 

prazo estabelecem pontos de monitoramento e controle, e a longo prazo alimentam uma base 

de conhecimento utilizada para resolução de solicitações do mesmo tipo. Estas informações são 

extraídas, visando estabelecer políticas de melhoria contínua dos serviços. 



 

4.3.4 GIN 4 - Incidentes e solicitações de serviços são priorizados e analisados 

A priorização dos incidentes e solicitações é de suma importância para 

garantir que os ANSs estabelecidos sejam cumpridos. Segundo a norma ISO/IEC 20000, a 

priorização de um incidente necessita possuir atributos mínimos, como prioridade, perfis 

disponíveis, esforço/custo para prover o método de resolução assim como o tempo decorrido 

até prover a solução. Anteriormente na empresa, todo incidente era tratado de maneira reativa, 

sem controle de tempo, esforço, envolvidos, e não existia transparência do andamento da 

resolução para o cliente. Com a priorização, é possível estabelecer a criticidade da resolução, 

através dos riscos envolvidos. Atualmente pode-se definir a ordem de resolução considerando 

o impacto da mesma, por exemplo, um incidente que gerara prejuízos financeiros consideráveis 

terá prioridade sobre um incidente relatando que um usuário não consegue acesso ao sistema. 

4.3.5 GIN 5 - Incidentes e solicitações de serviços são resolvidos e encerrados 

Admite-se como premissa que todo incidente ou solicitação pode, e deve ser 

atendido dentro do ANS estabelecido, a mudança de prioridade durante o ciclo de vida acaba 

sendo a ação que prove esta garantia. Uma solicitação ou incidente pode iniciar-se com 

prioridade baixa e ao decorrer do ciclo de vida, quando aproximasse do prazo estabelecido na 

ANS, ter sua prioridade alterada. 

Por outro lado, o encerramento de uma solicitação é feito em duas etapas, 

primeiramente pelo responsável, alterando o status para “Aguardando Encerramento”, e 

posteriormente pelo cliente, após ser comunicado via e-mail e central do assinante. Quando o 

cliente é comunicado a respeito do fechamento de uma solicitação, fica a cargo do mesmo 

analisar se todos os requisitos foram cumpridos e, em caso negativo, realizar a reabertura do 

protocolo, sendo regido pela mesma ANS inicial, este tipo de situação implica em prazos 

curtíssimos de resolução e para garantir a ANS, sua priorização é inevitável.  

4.3.6  GIN 6 - Incidentes e solicitações de serviços que não progrediram 

conforme os acordos de nível de serviço são escalonados 

A grande vantagem em utilizar uma ferramenta automatizada, é poder 

estabelecer pontos de controle intermediários ao longo da execução de um serviço visando 

identificar possíveis quebras do ANS. Pode-se por exemplo, definir que toda solicitação 
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pendente, que não tenha “X” interações e que atinja 50% do tempo de resolução do ANS, 

propague um alerta ao analista ou seu superior imediato. Este processo do MR-MPS-SV visa 

estabelecer um controle de escalonamento simples, propondo que qualquer incidente ou 

solicitação que não progrida conforme o ANS, seja comunicado a um nível superior. Podemos 

observar que este procedimento poderá incluir até mesmo a alta gerência da empresa. 

4.3.7 GIN 7 - Informações a respeito da situação ou progresso de um 

incidente relatado ou solicitação de serviço são comunicadas às partes 

interessadas 

A principal comunicação entre a empresa e o cliente se dá por meio da central 

do assinante, citada no decorrer do trabalho (GNS 4). A exceção ocorre quando problemas de 

grande magnitude são tratados envolvendo todos os clientes, neste tipo de ocorrência são 

enviados e-mails a todos os envolvidos através de mala direta. Estas ocorrências geralmente 

englobam problemas de segurança, atualização de servidores, alterações na legislação, 

migração de versão do ERP ISP-Integrator. 

4.4 Processo de Gerência de Nível de Serviço – GNS 

“O propósito do processo de Gerência de Nível de Serviço é garantir que os 

objetivos dos acordos de nível de serviço para cada cliente sejam atendidos”. 

Vastamente conhecido como SLA (Service Level Agreement), o acordo de 

nível de serviço (ANS), segundo a ISO/IEC 20000, é um acordo documentado entre provedor 

de serviços e o cliente que identifica os serviços e seus objetivos. O CMMI-SVC complementa 

que o ANS especifica o serviço a ser entregue, as medidas deste serviço, os níveis aceitáveis e 

não aceitáveis, assim como as responsabilidades e ações, tanto do cliente quanto do fornecedor. 

Por último, segundo a biblioteca ITIL, “É um acordo entre o provedor de serviços de TI e um 

cliente. O acordo descreve o serviço de TI, documentada metas de nível de serviço e especifica 

as responsabilidades do provedor de serviços de TI e do cliente”.  



 

 

Figura 15 - Clico de vida do gerenciamento de nível de serviço, adaptado de [11] 

 Definir: Envolve o levantamento de requisitos para operação ou 

alteração do serviço; 

 Negociar: Diz respeito as negociações entre os envolvidos, assim 

como restrições e níveis de qualidade aceitáveis; 

 Acordar: Documenta através de acordos os artefatos gerados na 

negociação; 

 Entregar: Executa o serviço conforme acordado; 

 Monitorar: Verifica se a execução dos serviços está dentro do 

planejado; 

 Relatar: Comunica aos envolvidos o desempenho do serviço; 

 Revisar: Corrige a ajusta possíveis desvios encontrados durante a 

execução do serviço. 

4.4.1 GNS 1 - Serviços e dependências são identificados 

A definição dos serviços é feita através de um catálogo de serviços, neste 

catálogo é necessário identificar todas as partes envolvidas assim como suas dependências, para 

que o serviço seja monitorado do início ao fim. Quando a prestação de um serviço envolve 

outras áreas da empresa, como exemplo desenvolvimento, faz-se necessário a instauração de 

um Acordo de Nível Operacional (ANO), também conhecido por OLA (Operational Level 
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Agreement). As dependências também podem ser externas (fornecedores), neste caso é 

necessário firmar um Contrato de Apoio (CA), também conhecido como Underpining Contract 

(UC), todos serão vistos a seguir no GNS 2. 

 

Figura 16 - Serviço "Análise de inconsistência" definido no catálogo 

Como pode ser verificado na Figura 16, um catálogo de serviços deve possuir 

informações a respeito da criação (Elaboração, revisão, versão e aprovação) e englobar todas 

as características relevantes a cada serviço, como métodos de contato, responsáveis, 

prioridades, disponibilidades, assim como suas dependências. 

 



 

4.4.2 GNS 2 - Objetivos de nível de serviço e soluções características para 

serviços são definidas em um Acordo de Nível de Serviço (ANS) 

Após a identificação de todos os serviços no catálogo é necessário estabelecer 

um acordo de entrega dos serviços, o ANS pode ser desde um contrato assinando por ambas 

partes até um e-mail, o importante é que seja reconhecido por cliente e fornecedor, regendo o 

compromisso entre ambos no que se refere a prestação do serviço. A Elitesoft oferece ao 

mercado um produto (software) juntamente com o suporte necessário ao mesmo, portanto a 

ANS está diretamente ligada a agilidade e precisão na resolução das requisições dos clientes, 

sejam elas, dúvidas, inconsistências, customizações e controles emergenciais. No modelo de 

ANS utilizado pela Elitesoft encontra-se informações como introdução, objetivo, validade, 

disponibilidade de atendimento, monitoramento, penalidades e alterações do documento, um 

exemplo pode ser visto através do ANEXO A – ANS (Acordo de nível de serviço). 

Devido a dependência interna contida na maioria dos serviços prestados pela 

empresa, estabeleceu-se ANOs com todos os setores envolvidos, inclusive a gerência. O acordo 

visa garantir que as resoluções intermediárias dos serviços possam ser monitoradas no âmbito 

de satisfazer a ANS do cliente final. A estrutura do acordo elenca os envolvidos, suas 

responsabilidades, prazos de resolução e validade do acordo conforme demonstrado pelo 

ANEXO B – ANO (ACORDO DE NÍVEL OPERACIONAL) 

4.4.3 GNS 3 - Os serviços são monitorados e comparados com os Acordos de 

Nível de Serviço (ANS) 

Este monitoramento é executado durante a prestação do serviço, validando o 

cumprimento do acordo e visando fundamentar o relacionamento contratual com o cliente, sob 

penas impostas no ANS, quando pertinente.  

Desenvolve-se como Estágio Obrigatório do curso de Ciência da 

Computação, uma ferramenta de análise e monitoramento de ANS denominada Dashboard. A 

ferramenta consiste na verificação em tempo real, da data de início e prioridade da requisição, 

calculando o prazo máximo para resolução do atendimento segundo o ANS correspondente. A 

ferramenta também verifica os prazos internos regidos pelos ANOs, pois estes deverão ser 

justificados em caso de quebra do ANS. 
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4.4.4 GNS 4 - O desempenho do nível do serviço em relação aos objetivos do 

nível do serviço é comunicado às partes interessadas 

A partir do momento que o serviço começa a vigorar, seu ANS entra em 

operação, é necessário acompanhar o andamento do trabalho, verificando o cumprimento dos 

acordos e comunicando os envolvidos, principalmente em casos onde o ANS não está sendo 

cumprido, implicando em novas negociações. Os clientes da Elitesoft fazem o 

acompanhamento das requisições através da central do assinante, assim como verificam seus 

prazos e resoluções. 

 

Figura 17 - Visão geral da central do assinante dos clientes da Elitesoft 

Serviços que venham a infringir a ANS são monitorados através da 

ferramenta Dashboard, o acompanhamento, assim como as medidas a serem tomadas são de 

responsabilidade do Gerente de Suporte, e para elucidar a situação ao cliente, o mesmo pode 

acompanhar estas medidas através da própria central, utilizando o histórico do atendimento, 

conforme a imagem a seguir. 



 

 

Figura 18 - Acompanhamento do ticket nº 123951 através da central do assinante 

4.4.5 GNS 5 - Alterações nos requisitos do serviço são refletidas no Acordo 

de Nível de Serviço (ANS) 

Apesar de trabalhar com um modelo de ANS único, podem ocorrer casos em 

que a alteração dos requisitos implique em diferentes tipos de ANS. No caso da Elitesoft este 

procedimento é assegurado pela gerencia de requisitos e documentado através de versões dos 

ANSs. O MR-MPS-SV salienta que todas as alterações devem ser comunicadas imediatamente 

a todos os envolvidos, entretanto estas alterações serão documentas nos processos de Gerência 

de Mudanças, Gerência de Capacidade e Gerência de continuidade e Disponibilidade dos 

Serviços, abordados em níveis de maturidade superior do modelo. 

4.5 Processo de Entrega de Serviços – ETS 

O propósito do processo Entrega de Serviços é entregar os serviços em 

conformidade com os acordos de serviços. Este processo tem como foco garantir que exista 

uma política documentada para a entrega e a operação dos serviços, disponibilizando todos os 

elementos necessários a sua execução. 
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4.5.1 ETS 1 - Uma abordagem para entrega e operação de serviços é 

estabelecida e mantida 

Este processo garante que existe uma política ou diretrizes definidas para a 

entrega e operação dos serviços, desde o recebimento da solicitação até sua conclusão, 

incluindo procedimentos para registro, priorização, escalonamento, resolução e comunicação. 

Optou-se em utilizar este processo somente para a entrega do serviço, visto 

que a operação está documentada no GIN e no GTR. 

 

Figura 19 - Processo de Entrega de Serviços 

Como pode ser visto na Figura 19, o processo de entrega de serviços está 

sendo usado somente para comunicar o cliente a respeito da conclusão do serviço. O processo 

tem início após o recebimento da confirmação de conclusão oriunda do fornecedor, com isto, o 

cliente externo é comunicado e se posiciona a respeito do fechamento. As anormalidades 

encontradas pelo cliente são tratadas pelo GIN.  

4.5.2 ETS 2 - A disponibilidade dos elementos necessários para a prestação 

do serviço é confirmada  

Para a correta operação dos serviços, este processo ajuda a garantir que todos 

os itens necessários estejam disponíveis e operantes. Entretanto esta garantia já é adquirida na 

Gerência de trabalhos. 



 

4.5.3 ETS 3 - O sistema de serviços é colocado em operação para entregar os 

serviços acordados 

O sistema de serviços é um conjunto de tudo que é necessário para operação 

dos serviços no que diz respeito as instruções e procedimentos de trabalho, estas definições 

estão contidas no plano geral de trabalho. 

4.5.4 ETS 4 - A manutenção do sistema de serviços é realizada para garantir 

a continuidade da entrega dos serviços 

Como não é utilizado sistema de serviços, este processo refere-se a 

manutenção do plano geral de trabalho, tratado pelo GTR. 

4.6 Os atributos de processo do nível G 

De acordo com o guia geral MR-MPS-SV, a medição da capacidade de um 

processo é representada por um conjunto de atributos de processo descrito em termos de 

resultados esperados. Podemos observar através da Tabela 1 que o nível de maturidade G do 

MR-MPS-SV é composto pelos atributos de processo AP 1.1 e AP 2.1, e seus resultados 

esperados são descritos a seguir. 

4.6.1 AP 1.1 - O processo é executado 

• RAP 1 - O processo atinge seus resultados definidos 

Este resultado visa garantir que os artefatos de entrada do trabalho são 

transformados em artefatos de saída, ou seja, implica diretamente na geração de documentos 

utilizados nos resultados dos processos. 

4.6.2 AP 2.1 - O processo é gerenciado 

• RAP 2 - Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para 

o processo 
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Este resultado garante a definição de uma política de planejamento e 

implementação dos processos na empresa, assim como a sua institucionalização, incluindo 

responsabilidades, instrumentos, autoridades e até mesmo questões acerca do tempo. 

• RAP 3 - A execução do processo é planejada 

Este resultado refere-se a execução do processo no âmbito dos recursos, é 

necessário um planejamento inclusive de controle e monitoramento, incluindo revisões sempre 

que houver desvios significativos. 

• RAP 4 - A execução do processo é monitorada e ajustes são realizados 

Além da monitoração, este processo visa a aplicação de ações corretivas, 

devem existir pontos de controle para minimizar quaisquer desvios significativos. 

• RAP 5 - As informações e os recursos necessários para a execução do 

processo são identificados e disponibilizados 

Identificar previamente todos os requisitos para execução de um processo, 

reduz as chances de insucesso. A ausência ou indisponibilidade de recursos impacta diretamente 

na operação do serviço. Este resultado de processo propõem identificar e disponibilizar todos 

os itens necessários, estão inclusos, mas não se limitam a, recursos financeiros, instalações 

físicas, ferramentas, documentações, mão de obra.   

• RAP 6 - As responsabilidades e as autoridades para executar o processo 

são definidas, atribuídas e comunicadas 

Deve existir transparência nas responsabilidades e autoridades para todos os 

envolvidos no processo, incluindo funcionários, supervisores, fornecedores, clientes internos e 

externos. 

• RAP 7 - As pessoas que executam o processo são competentes em termos 

de formação, treinamento e experiência 

Este resultado garante que os envolvidos no processo são capazes de executá-

lo, caso seja necessário a alocação de pessoas com conhecimentos incompletos, os mesmos 

devem ser identificados e acompanhados. Treinamentos, reuniões e trabalhos em grupo são 

recursos utilizados para prover conhecimento aos envolvidos. 

• RAP 8 - A comunicação entre as partes interessadas no processo é 

planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento 

A manutenção dos envolvidos se torna essencial para coordenação e revisão 

da execução do processo. Para garantir o comprometimento pode-se usar reuniões em marcos, 

registros em atas e até mesmo em e-mails. 



 

• RAP 9 - Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto 

nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização 

Diferentemente do RAP 4, este resultado visa elucidar para a alta gerência os 

resultados coletados através da execução do processo. A implantação do processo passa por 

reuniões periódicas ou motivadas por algum evento, e transmite a alta gerência o andamento 

dos processos, incluindo escalonamentos e ações corretivas, sempre que necessário.  

• RAP 10 - O processo planejado para o trabalho é executado 

Este resultado garante que o processo está sendo executado através da geração 

de registros periódicos acerca do processo. Estes registros normalmente são indicadores de 

produtividade e devem ser mantidos e revisados, almejando atingir os objetivos do trabalho.  

4.7 Considerações acerca da implantação 

A implantação do modelo MR-MPS-SV foi facilitada através do agente 

integrador SENAI – Londrina, nesta parceria as empresas interessadas em implantarem o 

modelo, se juntam no intuito de compartilhar conhecimento e cursar as capacitações 

obrigatórias definidas pela SOFTEX. A estimativa de prazo para implantação do modelo MR-

MPS-SV é em torno de doze meses, incluindo a capacitação obrigatória dos colaboradores 

envolvidos através de um treinamento, denominado C1 – Introdução ao MPS. Na Elitesoft 

Informática o processo teve duração de 20 meses, este prazo foi excedido devido a priorização 

de outras atividades, eventos e viagens. Somente a partir do segundo semestre de 2015 a 

implantação tornou-se prioridade, visto que, o contrato com o SENAI seria suspenso se a 

certificação não ocorresse, acarretando em nova cobrança. 

O comprometimento dos envolvidos se tornou real após o apoio da alta 

gerência da empresa, com a definição de papéis e responsáveis, a cobrança oriunda do diretor 

foi fator decisivo para sucesso no processo. Desvios encontrados eram prontamente verificados 

junto aos responsáveis, e nos casos de insucesso de resolução, o escalonamento à alta gerência 

garantia a colaboração do envolvido. 

O processo de certificação contou com 3 colaboradores da SOFTEX, sendo 

um avaliador líder, um avaliador adjunto e um convidado, assim como 1 colaborador da 

empresa, envolvido no processo, mas sem vínculo de subordinação entre os colaboradores 

entrevistados. A certificação teve duração de dois dias, o primeiro dia foi reservado para a coleta 

e documentação dos artefatos gerados durante a implantação, estes artefatos incluem o plano 
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de trabalho, tabelas de riscos, atas de reunião, assim como todos os documentos utilizados no 

processo em algum momento. O segundo dia destinou-se as entrevistas com os colaboradores 

do setor de suporte, verificando a veracidade das informações coletadas no dia anterior, o intuito 

foi identificar desvios significativos entre o processo documentado e o processo efetivamente 

executado. 

A equipe certificadora inferiu todos os itens avaliados como Totalmente 

Implementados, exceto dois itens, um deles referente a ausência de uma assinatura em ata 

correspondente ao plano de trabalho de Janeiro, e outro, referente ao desligamento de um 

funcionário que não foi comunicado a todos os envolvidos. No dia das entrevistas este 

funcionário foi chamado com base nos recursos humanos documentados na wiki interna da 

empresa, como o mesmo não fazia mais parte da equipe de colaboradores, este item ocasionou 

problema, sendo assim, identificado como Parcialmente Implementado.  

Como resultado da certificação obteve-se sucesso, e a empresa Elitesoft 

Informática conseguir aprovação no nível G do MR-MPS-SV. 

 

 



 

5 CONCLUSÃO 

Realizar qualquer mudança organizacional em uma empresa definitivamente 

não é uma tarefa fácil, justificar custos, prazos e a mão de obra utilizada, requer dados 

comprobatórios afim de obter o apoio da alta gerência. A história de sucesso escrita pela 

SOFTEX desde 2003 no Brasil, assim como a certificação no MR-MPS-SW obtida em maio de 

2013, incentivou o apoio para implantação do modelo MR-MPS-SV na empresa Elitesoft 

Informática. 

O cenário inicial de prestação de serviços da empresa não dispunha de normas 

e documentações a todos os envolvidos, a falta de comunicação ocasionava além do 

descontentamento dos clientes, processos altamente dependentes de funcionários, isto 

impactava diretamente na produtividade da empresa. Com a implantação do modelo, papéis e 

responsabilidades foram claramente definidas, resultando no comprometimento da equipe. 

Firmar Acordos de Nível de Serviço e monitorá-los, além de fornecer transparência aos clientes, 

provê indicadores para expansão e aumento da qualidade do serviço atual. Diversas ações 

podem ser tomadas, incluindo a diminuição dos prazos de resolução, que resultarão 

naturalmente na fidelização do cliente. Com a implantação do modelo houve uma drástica 

redução nas ações reativas do setor de suporte, anteriormente com o processo imaturo, eram 

necessárias diversas intervenções para atender situações críticas. Atualmente com os prazos e 

responsabilidades definidas, a participação dos colaboradores é totalmente planejada, 

maximizando a produtividade do setor, e provendo visibilidade para tomada de decisões dos 

gestores. 

Durante o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso foi possível 

verificar diariamente no setor de suporte, um aumento significativo na satisfação dos clientes, 

assim como coletar elogios acerca da transparência dos serviços prestados. Ao deixar de 

trabalhar de maneira reativa, colocou-se em foco a capacitação da equipe, facilitando a alocação 

dos colaboradores em diversos projetos.  

Este trabalho, juntamente com o processo de certificação comprovou a 

viabilidade de implementação do modelo MR-MPS-SV no setor de suporte de TI em uma 

pequena empresa, assim como auxiliou os envolvidos, reunindo e descrevendo todos os 

requisitos necessários para a avaliação final perante a SOFTEX. 

A longo prazo espera-se que o amadurecimento do processo permita a 

otimização dos tempos de ANS assim como a implantação de novos serviços. É esperado 



 65 

também que a empresa vise o melhoramento contínuo de seus serviços, almejando maiores 

níveis de maturidade no MR-MPS-SV. 
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  ANEXO A – ANS (ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO) 

 

Acordo de Nível de 

Serviço 80% Vs 1.0 

  

 

Introdução 
Este contrato representa um Acordo de Nível de Serviço (ANS) entre a empresa 

Elitesoft Informática Ltda. e Cliente para o fornecimento do serviço de Implantação, 

Suporte e Consultoria do software ISP-Integrator. 

O presente ANS permanece válido até ser substituído por uma versão retificada com 

acordo mutuamente aprovado pelos interessados. As mudanças são registradas na seção 

“Alterações do presente acordo” e são efetivadas após a confirmação mútua das partes 

interessadas.  

Este Acordo define os parâmetros de todos os serviços abrangidos, como eles são 

mutuamente compreendidos pelos principais intervenientes. O presente acordo não 

invalida atuais processos e procedimentos a menos que explicitamente indicado neste 

documento. 

Serviços prestados pela Consultoria são contratados a parte onde terá custo para 

este tipo de atendimento. 

Objetivo 
O objetivo desse Acordo é assegurar que as partes envolvidas cumpram os prazos 

estabelecidos.  

A Elitesoft é responsável por atender 80% das solicitações de acordo com as 

condições e prioridades abaixo: 

 ALTO – Solicitações que deverão ser atendidas em até 12 horas úteis. 

São casos que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) nas 

quais impedem a utilização do sistema. O serviço que se enquadra nessa 

prioridade é: Controle de Emergência. 

 

 MÉDIO – Solicitações que deverão ser atendidas em até 36 horas úteis. 

São casos que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) nas 

quais não impedem a utilização do sistema. 



 

Os serviços que se enquadram nessa prioridade são: 

Análise de Inconsistência e Esclarecimento de Dúvidas. 

 

 BAIXO - Solicitações que deverão ser atendidas em até 60 horas úteis. 

São casos que possuem procedimentos de contorno (paliativo), caso seja 

um problema. 

Os serviços que se enquadram nessa prioridade são: 

Treinamento, apenas a ANÁLISE da Implementação de Novos Recursos 

e Personalização. 

Obs. O Atendimento poderá sofrer reclassificação da prioridade na 

primeira análise realizada pelo Nível 1 do Suporte, com base nos critérios citados acima.  

 

O cliente é responsável por responder a Elitesoft de acordo com as seguintes 

solicitações: 

 Solicitação de informações – São solicitações da Elitesoft para o cliente 

que deverão ser respondidas em até 16 horas úteis. Uma vez esse prazo 

não cumprido o atendimento volta a ficar pendente para que se obtenha 

essa informação de alguma forma e ao mesmo tempo uma GIN (Gerência 

de Incidente) é gerada, caso o prazo tenha sido ultrapassado em relação 

a ANS, conforme prioridade do atendimento. 

 Conforme especificado acima os atendimentos são controlados por horas 

úteis, sendo medido por tempo de análise e intervenção do 

Desenvolvimento. Quando existe necessidade de retorno do Provedor o 

tempo corrente da ANS é pausado, não computando no total de horas do 

atendimento. Quando o Provedor responde no atendimento volta a contar 

como tempo da ANS. 

 

 Solicitação de encerramento do atendimento – São solicitações da 

Elitesoft para o cliente que deverão ser respondidas em até 24 horas úteis. 

Uma vez esse prazo não cumprido o atendimento é fechado 

automaticamente com entendimento de que foi resolvido. 

Validade 
Este acordo é válido durante o período de contrato entre a Elitesoft e o cliente. 

 

Disponibilidade de Atendimento 
A disponibilidade de atendimento da equipe de Suporte é de segunda-feira a sexta-

feira das 09:00 as 18:00 e sábado das 09:00 as 12:00. Domingos e Feriados não há 

atendimento pela equipe de Suporte. 
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A disponibilidade de atendimento das equipes de Implantação e Consultoria é de 

segunda-feira a sexta-feira das 09:00 as 18:00 horas. Domingos e Feriados não há 

atendimento pela equipe da Implantação e Consultoria. 

A abertura pela central do assinante está disponível sete dias por semana, vinte e 

quatro horas por dia, salvo o caso de manutenção. 

O Prazo para os atendimentos abertos fora do horário padrão de atendimentos se 

iniciará na primeira hora útil. 

 

Monitoramento 
O acompanhamento de cada processo é realizado pelo sistema interno da Elitesoft 

Informática e a cliente pode acessá-lo a partir dos dados fornecidos juntamente com a 

liberação de acesso ao sistema. 

 

Penalidades 
Caso a EliteSoft não cumpra este acordo o Provedor terá direito a um dia de 

atendimento exclusivo por um técnico da EliteSoft, com agendamento prévio de no 

mínimo sete dias ou treinamento de um módulo do Sistema sem custo. 

Caso o Provedor não responda com as informações solicitadas no período de 16 

horas úteis, a ANS automaticamente terá seu tempo ANS dobrado sem aviso prévio. 

 

Alterações do presente documento 
Até o momento não houve nenhuma alteração. 

 

 

 



 

ANEXO B – ANO (ACORDO DE NÍVEL OPERACIONAL) 

 

Acordo de Nível 

Operacional 

  

  

Este acordo é feito entre o setor de SUPORTE, IMPLANTAÇÃO, 

CONSULTORIA denominado abaixo como Cliente Interno e o setor de 

DESENVOLVIMENTOS DESKTOP, WEB E INTEGRAÇÃO. 

O acordo cobre a correções e análise de inconformidades, e pequenas 

alterações (que não estão previstas no processo do MPS-BR-Software) no sistema seguindo os 

seguintes critérios e classificação. 

O Prazo de análise do Cliente Interno  será nas seguintes condições: 

 Inconformidades Análise (Cliente Interno) 

o Alto – 3 horas uteis 

 Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) a 

qual impede o trabalho no sistema. 

o Médio – 6 horas uteis 

 Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) mas 

não impede o trabalho no sistema. 

o Baixo – 6 horas uteis 

 Problemas que possuem procedimentos de contorno (paliativo). 

o Pequenas customizações – 6 horas uteis. 

 Pequenas alterações as quais não são tratadas pelo MPS-BR-Software, 

como por exemplo alterações em relatórios. 

O Prazo de resolução das inconformidades será nas seguintes condições: 

 Inconformidades Resolução (Desenvolvimento) 

o Alto – 8 horas uteis 

 Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) a 

qual impede o trabalho no sistema. 

o Médio – 24 horas uteis 

 Problemas que não possuem procedimentos de contorno (paliativo) mas 

não impede o trabalho no sistema. 

o Baixo – 40 horas uteis 

 Problemas que possuem procedimentos de contorno (paliativo). 

o Pequenas customizações – 40 horas uteis. 

 Pequenas alterações as quais não são tratadas pelo MPS-BR-Software, 

como por exemplo alterações em relatórios. 
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OBS: Nos prazos acima já estão computados o tempo necessário para os testes 

pela equipe de qualificação, as quais serão geridos pelos gerentes de desenvolvimento. 

 

Este acordo permanece válido por 12 meses do dia xx/xx/xxxx até o dia 

xx/xx/xxxx. O acordo será revisto trimestralmente. Pequenas alterações podem ser registradas 

no formulário ao final do acordo, fazendo com que seja endossado pelas duas partes e 

acompanhado pelo processo de Gerenciamento de Mudanças. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Gerente Suporte 

 

_________________________________ 

Gerente Implantação 

 

_________________________________ 

Gerente Consultoria 

 

_________________________________ 

Gerente Desenvolvimento Desktop 

 

_________________________________ 

Gerente Desenvolvimento WEB 

 

_________________________________ 

Gerente Integração 

 

_________________________________ 

Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C – CA (CONTRATO DE APOIO) 

 

   Contrato de Apoio 

 

 

Londrina, xx de xxxx de 20xx. 

Este acordo é feito entre as empresas ELITESOFT e FORNECEDOR. 

O acordo cobre os determinados serviços e seus respectivos prazos: 

 Serviços em servidores ISP-Integrator. 

o Instalação básica do Servidor – 72 horas. 

 Instalação do sistema operacional Linux e seus serviços básicos para a 

instalação do sistema ISP-Integrator. 

o Verificação de MySQL – 30 minutos. 

 Verificação de indisponibilidade e ou problemas no MySQL. 

o Verificação do Apache – 30 minutos. 

 Verificação de indisponibilidade e ou problemas no Apache. 

o Verificação de FTP – 3 horas. 

 Verificação de indisponibilidade e ou problemas no FTP. 

o Configuração de Host no Apache – 24 horas. 

 Criação/Alteração/Exclusão de host no Apache 

o Configuração de IP do Servidor – 24 horas 

 Inclusão/Alteração/Exclusão de IP, Mascara de rede, Gateway, DNS 

o Análise e manutenção de HD do servidor – 30 minutos. 

 Análise e procedimento para correção problemas com disco, liberação 

de espaço e ou correções diversas até a troca do disco caso necessário. 

o Informações de acesso ao servidor – 24 horas. 

 Solicitações de usuário e senha de acesso ao servidor, para a liberação 

ao cliente. 

o Análise de Performance do servidor e configurações diversas – 72 horas. 

 Analisar problemas com desempenho do sistema no servidor 

 Configurar Cron do Linux 

 Outras particularidades não mencionadas acima. 

o Cópia de Banco de dados – 96 horas. 

 Copiar o Banco de Dados do sistema de uma máquina para outra. 

o Solicitação referente a Backup – 3 horas. 

 Solicitação de  

 Serviços Elitesoft 

o E-mail 

o Hospedagem 

o Rede Interna 
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 Servidores Radius/Mikrotik/Roteadores ou qualquer outra tecnologia 

utilizada para controle da rede interna 

 Autenticação de usuário (Radius e/ou Mikrotik) 

 SVN 

 SAMBA 

o Telefonia 

o Monitoramento de Servidores (Zabbix) 

o Backup/Restauração dados da empresa. 

o Servidor de controle de conteúdo para internet. 

 

Este acordo permanece válido por 12 meses, sendo do dia xx/xx/xxxx a 

xx/xx/xxxx, O acordo será revisto semestralmente. Pequenas alterações podem ser registradas 

no formulário ao final do acordo, fazendo com que seja endossado pelas duas partes e 

acompanhado pelo processo de Gerenciamento de Mudanças. 

 

____________________________________ 

Elitesoft Informática Ltda. 

 

____________________________________ 

Fornecedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


