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Abstract: The document does a brief description of ITIL and COBIT. It shows that these 
frameworks can be used to understand existing problems on the companies in addition to 
being utilized as source of solutions to them. The document presents through a case study 
how to do the desired and present maturity evaluation on a company, and basing on this 
propose the recommended strategy to the company as whole and a specific strategy to the 
implementation of the selected methods. 
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Resumo: O trabalho faz uma breve descrição do ITIL e do COBIT. Mostra que estes 
frameworks podem ser utilizados para entender os problemas existentes nas empresas, 
além de serem utilizados como fonte de soluções para os problemas identificados. 
Utilizando um estudo de caso, o trabalho apresenta como fazer a avaliação de maturidade 
desejada e existente numa empresa. Com base nesta avaliação, suge uma estratégia 
recomenda para a empresa como um todo e também uma estratégia específica para a 
implantação dos processos selecionados. 
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1. Introdução 
 
Para aumentar a produtividade e maximizar os resultados, as empresas buscam a 

gestão de processos internos e o relacionamento desses processos com clientes, 
fornecedores e parceiros. Essa necessidade tem o objetivo de melhorar cada vez mais os 
processos, identificando e mapeando as responsabilidades de cada área da empresa. 
Mapeadas essas responsabilidades, é possível estimar metas e indicadores para cada área e 
com isso, mensurar o desempenho. Mensurando o desempenho e a melhoria contínua dos 
processos, as empresas conseguem alcançar o objetivo final que é a melhoria dos serviços 
devido aos ganhos de rapidez e produtividade. E com isso diminuindo os custos 
(MOREIRA, 2012).  
 
 A dificuldade em melhorar continuamente os processos é que esse ciclo nunca tem 
fim, visto que os negócios das empresas sempre podem ser melhorados, sendo cada vez 
mais eficientes e automatizados (OGC, 2007). 

 
Em razão disso, cada vez mais surgem no mercado novas metodologias com o 

objetivo de auxiliar na gestão e melhoria de processos das empresas. Como metodologias 
muito utilizadas e conhecidas na gestão e melhoria de processos existem: o COBIT 
(Control Objectives for Information and related Technology) que trata a governança de TI 
(Tecnologia da Informação) e ITIL (Information Technology Infrastructure Library) que 
trata o gerenciamento dos serviços de TI (MOREIRA, 2012). 

 
O COBIT foi desenvolvido pela ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association ou Associação de Auditoria e Controle de Sistemas de Informação), que é uma 
instituição independente sem fins lucrativos, e atualmente é mantido pelo ITGI (IT 
Governance Institute ou Instituto de Governança em TI), que é uma instituição de pesquisa 
criada pela ISACA. Conforme o ITGI, o COBIT tem como missão pesquisar, desenvolver, 
publicar e promover um conjunto de objetivos de controle para tecnologia que seja 
embasado, atual, internacional e aceito em geral para uso no dia-a-dia de gerentes de 
negócio e auditores (MOREIRA et al, 2010). 

 
O ITIL é um framework de processos de gestão de TI, o nome é um acrônimo de 

Information Technology Infrastructure Library. Foi criado pela CCTA (Central 
Communications and Telecommunications Agency ou Agência Central de Comunicações e 
Telecomunicações) atual OGC (Office of Government Commerce ou Escritório de 
Comércio do Governo) do governo inglês. O ITIL é composto de práticas, coerentes e 
integradas, de gerenciamento de serviços de TI (OGC, 2007). 

 
Este trabalho tem o propósito de avaliar a aplicabilidade dos frameworks COBIT e 

ITIL em um estudo de caso, identificando quais processos destes frameworks podem ser 
utilizado para resolver os problemas identificados pela empresa. O trabalho também mostra 
como levantar o nível de maturidade atual da empresa e o desejado por ela, além de 
mostrar como esses frameworks poderão auxiliar na gestão e na governança de TI desta 
empresa. 
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2. Fundamentação teórica 
 
Nesta seção serão apresentados os princípios da Governança de TI, do COBIT e do 

ITIL. 
 

2.1. Governança de TI 
 
Segundo Moreira (2012) e Moreira & Mendes (2008), as áreas de TI da maioria das 

empresas tem vários desafios, alguns dos principais desafios destas áreas são: 
 

 Alinhar TI ao negócio. No geral, existem dificuldades na comunicação 
entre a área de negócios e a área de TI. Muitas vezes a área de TI não 
consegue atender ao que a área de negócios precisa. Noutras, a área de 
negócios faz pedidos que na verdade não precisa e isto consome tempo e 
recursos da área de TI. Isto normalmente gera uma falta de entendimento 
entre as duas áreas. 

 Entregar valor. Além de desenvolver soluções tecnicamente boas, a área 
de TI precisa entregar funcionalidades que realmente resolvam os problemas 
da área de negócio, ou seja, que gerem valor para os usuários da TI. Não é 
tão raro encontrar áreas de TI com dificuldade de criar soluções que 
atendam aos usuários e agreguem valor para estes.  

 Demonstrar o ROI (Return of Investment) da TI. Boa parte dos 
investimentos em TI não é tangível para a maioria dos executivos. Vários 
fatores contribuem para este desafio. Dentre eles destacam-se: a dificuldade 
dos executivos com formação em outras áreas de entender o mundo de TI, a 
maioria dos modelos de avaliação de investimentos foram criados para 
fábricas (realidade concreta) e os investimentos em TI normalmente 
envolvem muito conhecimento (realidade abstrata). Em função disto em boa 
parte das vezes a área de TI tem dificuldade de justificar seus gastos e 
demonstrar o retorno sobre os investimentos que foram feitos. 

 Reduzir custos. Os custos da TI, na verdade em todas as áreas de todas as 
empresas, devem ser sempre alvo de redução para melhorar continuamente 
o resultado e preservar a competitividade do negócio. Entretanto, o corte 
contínuo de custos operacionais em TI não é tão simples em função dos 
acordos de níveis de serviços e contratos firmados. O corte de investimentos 
em TI pode representar sérios riscos de sobrevivência do negócio.  

 Gerenciar a segurança da Informação. Algumas informações da empresa 
devem ser confidenciais, outras de uso exclusivamente interno e outras são 
públicas. Por outro lado, todas as informações da empresa podem estar 
expostas a vulnerabilidades, ataques e ameaças. 

 Garantir a entrega dos projetos dentro do prazo, do custo, da qualidade e 
escopo combinados.  

 Executar mudanças com maior agilidade, sem que estas mudanças gerem 
mais impactos negativos do que positivos para o negócio. 

 
É nesse cenário que a governança de TI atua para que a TI suporte e maximize os 

objetivos e estratégias de negócio da organização. 
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Para Weill e Ross (2004) a governança de TI consiste em uma ferramenta para a 
especificação dos direitos de decisão e das responsabilidades, visando encorajar 
comportamentos desejáveis no uso da TI. Já para o ITGI (2007) a governança é vista da 
seguinte forma: 

 
“A governança de TI é de responsabilidade dos executivos e da alta 
direção, consistindo em aspectos de liderança, estrutura organizacional e 
processos que garantam que a área de TI da organização suporte e 
aprimore os objetivos e estratégias da organização”.  

 
A partir das duas definições acima, pode-se concluir que o objetivo da governança 

de TI é criar uma estrutura e processos que visam garantir que a TI suporte os objetivos e 
estratégias de negócios da organização, acrescentando valor aos serviços, medindo os 
riscos e obtendo o retorno de investimento em TI. 

 
Cada vez mais a alta direção das empresas percebe o valor que a informação tem 

para os seus negócios e o impacto da informação no sucesso da organização. Para Mansur 
(2007) a governança de TI procura responder as seguintes dúvidas: 

 
1) Que decisões devem ser tomadas? 
2) Quem deve toma-las? 
3) Como toma-las e como monitora-las? 

 
Conforme o ITGI (2007), a governança de TI possui as seguintes áreas de foco: 

 

 Alinhamento estratégico: foca em alinhar o negócio com a TI, definindo, 
mantendo e validando a proposta de valor de TI, alinhando as operações de 
TI com as operações da Organização. 

 Entrega de valor: foca em entregar o valor de TI através do ciclo da 
entrega, garantindo os benefícios previstos na estratégia, concentrando-se 
em aperfeiçoar custos e promovendo valor intrínseco de TI. 

 Gestão de recursos: foca em melhorar a utilização dos investimentos e na 
melhoria do gerenciamento dos recursos críticos de TI. 

 Gestão de riscos: foca em gerenciar os riscos de TI, impactos das 
mudanças, segurança e conformidade. 

 Mensuração do desempenho: foca em acompanhar e monitorar a 
implementação da estratégia, término do projeto, uso dos recursos, processo 
de performance e entrega de serviços. 

 

2.2. COBIT 
 
Como um framework amplamente utilizado para a governança de TI, o COBIT 

apresenta uma estrutura de processos e controles que melhor responde a governança de TI. 
O COBIT fornece as boas práticas através de um modelo de domínios e processos que 
apresenta as atividades em uma estrutura lógica e gerenciável.  

 
É um modelo focado no negócio, orientado a processos de TI, baseado em controles 

e fornece indicadores. Ajuda a mapear os objetivos de negócios e relacioná-los com metas 
de ti, processos e atividades. Ele pode ser adaptado para cada empresa, ou seja, não é um 
modelo padrão (ITGI, 2007).  
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Ainda segundo o ITGI (2007), as principais características do COBIT são: 
 

 Focado no negócio: em todos os processos existe um link entre as metas de 
negócio e as metas de TI; 

 Orientado a processos: as atividades são organizadas em processos para 
facilitar o gerenciamento. 

 Baseado em controles: os controles indicam o que pode ser feito em cada 
processo. 

 Orientado por métricas: é fornecido um conjunto de indicadores que 
permitem medir o desempenho das atividades, dos processos e da TI como 
um todo. 

 
O COBIT é baseado no princípio de fornecer a informação que a empresa precisa 

para atingir os seus objetivos, as necessidades para investir, gerenciar e controlar os 
recursos de TI usando um conjunto estruturado de processos para prover os serviços que 
disponibilizam as informações necessárias a empresa. 

 
A orientação aos negócios do COBIT consiste em derivar os objetivos de TI com 

base nos objetivos de negócios, provendo métricas e modelos de maturidade para medir 
sua eficácia e identificando as responsabilidades relacionadas dos donos dos processos de 
negócios e de TI. 

 
O COBIT é estruturado em um modelo de processos de TI, que são subdivididos 

em quatro domínios. Nestes domínios existem 34 processos que estão alinhados com as 
áreas responsáveis por planejar, construir, executar e monitorar a TI, promovendo assim 
uma visão total da área de TI (MOREIRA, 2012). 

 
Segundo Moreira (2012) e o ITGI (2007), geralmente os benefícios de implementar o 

COBIT como um modelo de governança de TI incluem: 
 

 Melhor alinhamento baseado no foco do negócio; 
 Visão clara para os executivos do que a TI faz; 
 Clara visão das responsabilidades baseada na orientação para processos; 
 Aceitação geral por terceiros e órgãos reguladores; 
 Entendimento compreendido entre as partes interessadas, baseado numa 

linguagem comum; 
 Cumprimento dos requisitos do COSO para o controle do ambiente de TI. 

 
Segundo o ITGI (2007), e conforme mostra a Figura 1, todos os componentes do 

COBIT são inter-relacionados entre si. Os objetivos de negócio definem os objetivos de TI. 
Os objetivos de TI por sua vez, direcionam os processos de TI a serem utilizados, 
reforçados ou melhorados. Os processos têm atividades chaves; são medidos por 
indicadores de performance, resultados e modelos de maturidade; são controlados por 
objetivos de controle e são auditados pelos resultados dos testes. 
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Figura 1: Relacionamento dos componentes do COBIT (Fonte: OGC, 2007). 

 

2.2.1. Critérios de informação do COBIT 
 
Segundo o ITGI (2007), as informações precisam se adequar a critérios de controle 

para atender aos objetivos de negócio. Seguem os critérios de informação do COBIT: 
 

 Efetividade: é a informação pertinente e relevante para o negócio e a forma 
como ela é entregue em tempo, da maneira correta, consistente e utilizável; 

 Eficiência: trata-se da entrega da informação através do melhor uso dos 
recursos; 

 Confidencialidade: é relacionada a proteção das informações da divulgação 
indevida. 

 Integridade: é relacionado com a fidedignidade e totalidade da informação 
assim como sua validade de acordo com os valores de negócio e 
expectativas. 

 Disponibilidade: relacionam-se com a disponibilização da informação 
quando exigida pelo processo de negócio. 

 Conformidade: é relacionado com a conformidade com as leis, 
regulamentos e obrigações contratuais aos quais os processos de negócio 
estão sujeitos; 

 Confiabilidade: relacionado com a entrega da informação apropriada para 
os executivos. 
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2.2.2. Domínios do COBIT 
 
Segundo o ITGI (2007) e Moreira (2012), o COBIT define as atividades de TI em 

um modelo de processos genéricos com 4 domínios. Esses domínios representam o ciclo de 
vida da TI e mapeiam as áreas de planejamento, construção, processamento e 
monitoramento. Os domínios do COBIT são: 

 
 Planejar e Organizar (PO): Esse domínio trata as questões táticas e 

estratégicas. Preocupa-se em identificar como a TI pode melhor contribuir 
para os objetivos do negócio.  

 Adquirir e Implementar (AI): Esse domínio preocupa-se em adquirir, 
implementar e identificar as soluções de TI para atender a estratégia. 

 Entregar e Suportar (DS): Esse domínio trata a entrega das soluções assim 
como manter essas soluções de seguras e contínuas.  

 Monitorar e Avaliar (ME): Esse domínio trata a avaliação e 
monitoramento dos processos para assegurar a qualidade. Preocupa-se com 
o gerenciamento da performance e o monitoramento do controle interno. 

 
A Figura 2 mostra os 4 domínios do COBIT, no ciclo de vida de TI, e os processos 

que constituem cada domínio. 
 

2.2.3. Recursos de TI 
 
Ainda segundo o ITGI (2007), os recursos de TI podem ser classificados em quatro 

grupos: 
 

 Aplicações: são sistemas automatizados e procedimentos manuais para 
processar informações. 

 Informação: são os dados contextualizados, capturados nos formulários de 
entrada, processados e exibidos pelas aplicações.  

 Infraestrutura: são todos os componentes necessários ao funcionamento 
das aplicações, incluindo: tecnologia, hardware, softwares e recursos. 

 Pessoas: são os funcionários necessários para planejar, organizar, adquirir, 
implementar, entregar, suportar, monitorar e avaliar as aplicações e os 
serviços de TI. Podem ser internas ou terceirizadas. 

 

2.2.4. Modelos de Maturidade 
 
Segundo o ITGI (2007) e Moreira (2010 e 2012), além dos domínios e processos 

que o COBIT possui, existe o modelo de maturidade que permite verificar o nível de 
maturidade que os processos estão sendo aplicados na organização, são eles: 
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Figura 2: Domínios e processos do COBIT (Fonte: ITGI, 2007) 

 

 0 – Inexistente / Caótico: não é feito o gerenciamento de processos. 
 1 – Inicial / Ad hoc / linguagem comum: o processo é realizado sem 

organização ou planejamento. 
 2 – Repetível, porém intuitivo: o processo é repetido de modo intuitivo. 

Entretanto, nem sempre o processo é seguido. 
 3 – Processo definido: o processo é documento, comunicado e sempre é 

seguido. 
 4 – Gerenciado e Mensurável: o negócio é gerenciado pelo processo, ou 

seja, o processo é gerenciado e constantemente monitorado.  
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 5 – Otimizado: Além de o negócio ser gerenciado pelos processos, existe 
um esforço consistente e presente que identifica a causa de possíveis desvios 
nas metas, trata ou melhora estas causas; possíveis gargalos são 
identificados e resolvidos; pontos de melhoria são identificados e 
constantemente melhorados. 

 

2.3. ITIL 
 
O ITIL foi criado inicialmente o final da década de 1980 pelo CCTA, para 

estabelecer um padrão de fornecimento de serviços de TI para o governo inglês. 
Atualmente o ITIL é mantido pelo OGC, órgão que incorporou e expandiu a CCTA. A 
proposta da primeira versão do ITIL era criar uma biblioteca das melhores práticas e 
métodos para gestão dos serviços de TI de forma alinhada aos requisitos de negócio. Essas 
práticas objetivam implantar e manter o gerenciamento de serviços de TI focado em 
pessoas, processos e recursos que são usados na entrega de serviços que atendam as 
necessidades dos clientes (MOREIRA et al, 2010). 

 
De acordo com Gaspar, Gomez e Miranda (2010) o principal foco das boas práticas 

de ITIL é descrever os processos necessários para gerenciar toda a infraestrutura de TI de 
forma eficiente e eficaz, garantindo os níveis de serviços acordados com os clientes. 

 
Inicialmente, o ITIL era um conjunto de livros que descreviam uma área específica 

de manutenção e operação da infraestrutura de TI. A segunda versão do ITIL focava em 
eficiência e eficácia dos serviços em produção, ou seja, visava melhorar a maturidade na 
aplicação dos processos. Já a terceira e atual versão do ITIL foca no ciclo de vida do 
serviço, ou seja, acompanha o serviço desde a sua criação até a sua aposentadoria 
(MOREIRA, 2010). 

 
Ainda segundo Gaspar, Gomez e Miranda (2010) as principais razões para se adotar 

a ITIL são: 
 

 Adotar práticas já usadas mundialmente; 
 Retorno mais rápido sobre o projeto de implementação; 
 Os processos serão mais eficientes e eficazes, com foco em rapidez e 

resultados positivos; 
 Melhoria da qualidade dos serviços de TI; 
 Alinhamento da TI com as necessidades do negócio; 
 Aumento da satisfação do cliente; 
 Obter a visão da capacidade atual; 
 Manter equipe de TI focada e motivada. 

 
Para Fernandes e Abreu (2008) o ITIL tem como principal objetivo prover um 

conjunto de práticas de gerenciamento de serviços de TI testadas e comprovadas no 
mercado, que podem servir como balizadoras tanto nas organizações que já possuem 
operações de TI em andamento e pretendem empreender melhorias, quanto na criação de 
novas operações. A adoção das práticas da ITIL pretende levar uma organização a um grau 
de maturidade e qualidade que permitam o uso eficaz e eficiente dos seus ativos 
estratégicos de TI, sempre com foco no alinhamento e na integração das necessidades de 
usuários e clientes. 



  Aplicabilidade dos frameworks ITIL e 
  COBIT através de um Estudo de Caso 

Márcio Moreira & Iara Silva  Página: 10 

 
A Figura 3 apresenta os processos ITIL baseados no ciclo de vida dos serviços de 

TI. Os processos são organizados em cinco grupos do ciclo de vida. Estes grupos de 
processos são: estratégia de serviços de TI, projeto (design ou desenho) de serviços de TI, 
transição de serviços de TI, operação de serviços de TI e melhoria contínua de serviços de 
TI. 
 

 
Figura 3: Processos ITIL no ciclo de vida dos serviços de TI (Fonte: Moreira, 2010). 

 
A abordagem do ciclo de vida do ITIL V3 permite que se tenha uma visão do 

gerenciamento de serviços pela perspectiva do próprio serviço, ao invés de focar em cada 
processo ou prática por vez. Com isso, é possível mensurar e gerenciar o valor que os 
serviços de TI efetivamente adicionam ao negócio (MOREIRA, 2010). 

 

2.3.1. Visão geral do modelo 
 
Como mostrado na Figura 4, o núcleo do ITIL é composto por cinco publicações. 

Cada publicação está relacionada a um estágio do ciclo de vida do serviço. Os livros 
contêm orientações para uma abordagem integrada de gestão dos serviços de TI. Segundo 
Moreira (2010) e OGC (2007), os livros do núcleo do ITIL têm o seguinte propósito: 

 
 Estratégia de Serviço: Orienta sobre como as políticas e processos do 

gerenciamento de serviço podem ser desenhadas, desenvolvidas e 
implementadas como ativos estratégicos ao longo do ciclo de vida do 
serviço. 

 Desenho de Serviço: Fornece orientação para o desenho e desenvolvimento 
dos serviços e dos processos de gerenciamento de serviços. Detalha aspectos 
do gerenciamento do catálogo de serviços, do nível de serviço, da 
capacidade, da disponibilidade, da continuidade, da segurança da 
informação e dos fornecedores, além de mudanças e melhorias necessárias 
para manter ou agregar valor aos clientes ao longo do ciclo de vida de 
serviço. 
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 Transição de Serviço: Orienta sobre como efetivar a transição de serviços 
novos e modificados da área de engenharia (ou projetos) para a área de 
operações, detalhando os processos de planejamento e suporte a transição, 
gerenciamento de mudanças, gerenciamento da configuração e dos ativos de 
serviço, gerenciamento da liberação e da distribuição, teste e validação de 
serviço, avaliação e gerenciamento do conhecimento. 

 Operação de Serviço: Descreve a fase do ciclo de vida do gerenciamento 
de serviços que é responsável pelas atividades do dia-a-dia, orientando sobre 
como garantir a entrega e o suporte a serviços de forma eficaz, e detalhando 
os processos de gerenciamento de eventos, incidentes, problemas, acessos e 
de execução das requisições (solicitações) de serviços. 

 Melhoria Contínua de Serviço: Orienta, através de princípios, práticas e 
métodos de gerenciamento da qualidade, sobre como fazer sistematicamente 
melhorias incrementais e de larga escala na qualidade dos serviços, nas 
metas de eficiência operacional, na continuidade dos serviços, com base no 
modelo PDCA (Plan, Do, Check and Act ou Planejar, Executar, Verificar e 
Agir) de Deming (MOREIRA et al, 2010). 

 

 
Figura 4: Modelo de ciclo de vida do ITIL versão 3 (Adaptado de Moreira, 2010) 

 

3. Estudo de Caso 
 
Para melhor entendimento dos frameworks aqui apresentados, foi feito um estudo 

de caso com uma empresa real, mas que por questões estratégicas pediu que seu nome não 
fosse revelado. Essa empresa tem como missão fornecer soluções de software para o 
mercado financeiro com qualidade e agilidade. Esta empresa está estruturada da seguinte 
forma: 

 
 Núcleo de Desenvolvimento de Software (projetos): representa a fábrica 

de desenvolvimento de software, onde são desenvolvidos os projetos que 
são fechados com os clientes.  
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 Núcleo de Operação (contratos) e Outsourcing: visa suportar todas as 
atividades diárias no ambiente de produção de seus clientes. 

 Núcleo de Novos Negócios (produtos): tem por objetivo criar novas 
oportunidades e captar novos clientes. 

 
Na empresa não é utilizado nenhum método de gestão dos serviços de TI e não 

existe qualquer documentação sobre produtos ou processos. Atualmente a empresa tem 
pouco mais de 6 anos de atuação e conta com pouco mais de 200 funcionários. As fontes 
de receita da empresa estão distribuídas da seguinte forma: 50% projetos, 30% produtos e 
20% contratos. 

 

3.1. Principais problemas que motivaram o trabalho 
 

Na área de operação, responsável pelos contratos, ocorre um número muito alto de 
incidentes, o que por sua vez gera uma grande insatisfação por parte dos clientes. Além 
disso, não existe uma metodologia definida para o tratamento dos chamados. Outro fator 
que impacta a área, é que não existe uma base de conhecimento, fazendo com que o 
mesmo incidente seja investigado por vários profissionais, eventualmente até mais de uma 
vez pelo mesmo profissional, aumentando sem necessidade o custo de operação. 

 
Nas entregas dos projetos (as novas versões, releases, ou novos produtos), ocorrem 

muitos incidentes. A maioria dos projetos não é entregue dentro do prazo. Não existe um 
levantamento de custos do projeto. Portanto, não é possível identificar se o projeto está 
dando prejuízo ou lucro. Além disso, não existe uma metodologia de gestão de projetos. 
Existe uma política na empresa de atender todas as mudanças dos clientes, isto faz com que 
todas as mudanças solicitadas pelos clientes sejam incorporadas ao projeto sem avaliação 
dos impactos em prazo e custo. 

 
Como não é feito um controle de custos, a empresa não tem capacidade para definir 

preços. Para um mesmo produto, são praticados preços diferentes para cada cliente, o que 
eventualmente gera insatisfação dos clientes, quando eles descobrem preços diferentes 
praticados para o mesmo produto. Como a política de incorporar todas as mudanças 
solicitadas pelo cliente é forte, na prática, existe uma versão do produto para cada cliente. 
O que acarreta a criação de várias variações de uma mesma versão (release) de um 
produto, aumentando cada vez mais o custo de suporte e manutenção, o que no médio 
prazo acaba dificultando e, em alguns casos, travando as evoluções do produto. 

 

3.2. Análise SWOT 
 

Para melhor compreensão da situação atual da empresa, seguindo a metodologia 
proposta por Moreira (2011) foi feita a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats ou Fortalezas, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). Os itens 
utilizados para essa análise foram extraídos da proposta de avaliação do itSMF (IT Service 
Management Forum), que é utilizada regularmente no mercado. As notas para cada item 
foram obtidas a partir de um consenso entre os gestores e diretores da empresa durante as 
reuniões de avaliação. Os resultados deste trabalho serão apresentados a seguir. 
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3.2.1. Indicadores Internos 
 

Nesta análise vários itens de várias áreas da empresa são avaliados, eles são 
apresentados como fortalezas (pontos fortes) ou fraquezas (pontos fracos). Os itens 
recebem uma nota de 1 a 10 numa escala de eficácia e eficiência da aplicação dos itens 
avaliados. Nesta escala, o 1 significa o pior nível de eficácia e eficiência, o 10 é o melhor 
nível. Ao final é tirada uma média dos itens avaliados na dimensão da análise interna. A 
Figura 5 apresenta dos resultados da Análise Interna, que no geral resultou numa média de 
5,15 pontos na escala utilizada. 
 
 

3.2.2. Indicadores Externos 
 
A Figura 6 apresenta os resultados da análise externa, envolvendo as oportunidades 

e ameaças de negócio que a empresa estava submetida. Esta análise resultou numa média 
de 6,4 pontos na escala utilizada. 
 
 

3.2.3. Estratégia Recomendada 
 
Para recomendar uma estratégia para a empresa, foi utilizada a compilação feita por 

Moreira (2011), sobre os métodos de recomendações de estratégia propostos por Kenneth 
Andrews, Roland Christensen e Albert Humphrey. O resultado deste trabalho é mostrado 
na Figura 7, onde o resultado da análise interna foi colocado no eixo x, e o resultado da 
análise externa foi colocado no eixo y. As possíveis estratégias recomendadas são: 
sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento. 

 
No caso da empresa, o resultado da análise SWOT caiu na estratégia de 

crescimento, onde a empresa deve melhorar internamente, pois tem mais pontos fracos 
(decorrentes da falta de processos e sistemas que auxiliem as atividades diárias das várias 
áreas da empresa) do que fortes, e crescer moderadamente em torno do mercado já 
conquistado, pois apesar de ter mais oportunidades do que ameaças, as fraquezas requerem 
ajustes internos primeiro, ou em paralelo, com uma expansão mais conservadora (com 
menos riscos). Caso a empresa resolva desenvolver (expandir mais agressivamente), com 
as fraquezas que tem, corre o risco de não entregar a qualidade de serviço necessária e, 
com isto, perder os clientes conquistados além de perder alguns clientes antigos. 
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Variáveis 
Avaliação 

(1 - 10) Característica 
Organização     

Liderança 5 Ponto Fraco 
Capacidade de Visão de Futuro 10 Ponto Forte 
Capacidade de resiliência 8 Ponto Forte 
Eficácia do processo de planejamento e alinhamento 

organizacional 4 Ponto Fraco 
Eficácia do processo de compartilhamento de 

informações/conhecimento 4 Ponto Fraco 
Processos Internos 5 Ponto Fraco 
Gestão de Performance  1 Ponto Fraco 
Comunicação interna 3 Ponto Fraco 
Agilidade na tomada de decisão 10 Ponto Forte 

Mkt e Vendas     
Eficácia do processo de criação e inovação 6 Ponto Forte 
Eficácia do processo de desenvolvimento de produtos e 

negócios 5 Ponto Fraco 
Eficácia da força de vendas 2 Ponto Forte 
Catálogo de produtos da empresa 8 Ponto Forte 
Eficácia dos processo de promoção 4 Ponto Fraco 
Comunicação externa 6 Ponto Forte 
Eficácia da distribuição 4 Ponto Fraco 
Eficácia do preço (Valor x benefício percebido) 3 Ponto Fraco 
Eficácia dos processo de formatação/ entrega de soluções – 

Oferta 4 Ponto Fraco 
Eficácia dos processos de identificação de necessidades dos 

clientes (entendimento do mercado e dimensionamento) 6 Ponto Forte 
Força da marca (Imagem dentro e fora da área de 

concessão) 7 Ponto Forte 
Eficácia do pós-venda 6 Ponto Forte 
Eficácia dos processo de relacionamento e atendimento 8 Ponto Forte 
Eficácia dos processos de retenção/ fidelização 6 Ponto Forte 
Nível de diversificação de receita 6 Ponto Forte 

Tecnologia & Operação    
 Tecnologia de sistemas de TI 8 Ponto Forte 

Qualidade dos serviços ofertados (SLA, taxa de erros, etc) 2 Ponto Fraco 
Capilaridade/ cobertura geográfica dos serviços 6 Ponto Forte 
Eficácia dos processos de faturamento 2 Ponto Fraco 
Eficácia das ferramentas de TI para os processos da 

empresa 6 Ponto Forte 
Eficácia dos processos de manutenção e operação da planta 6 Ponto Forte 
Eficácia na relação cliente-fornecedor interna (Interfaces dos 

processos internos) 2 Ponto Fraco 
Finanças   

Custo e disponibilidade de capital (montante) 2 Ponto Fraco 
Saúde financeira  2 Ponto Fraco 
Resultado econômico-financeiros (Geração de caixa, Lucro, 

...) 2 Ponto Fraco 
Eficácia dos processos econômico-financeiros 2 Ponto Fraco 

Talentos Humanos     
Capacidade/ habilidade dos talentos humanos 6 Ponto Forte 
Nível de motivação dos talentos humanos 6 Ponto Forte 
Gestão de RH 4 Ponto Fraco 
Nível de responsabilidade social da empresa 5 Ponto Fraco 

Avaliação Final 5,15   

Figura 5: Resultados da análise interna. 
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Variáveis 
Avaliação 

(1 - 10) Característica 
Sócio-Econômico     

Desenvolvimento econômico (Nível de crescimento da 
economia) 10 Oportunidade 

Crise econômica 5 Ameaça 
Distribuição de renda 7 Oportunidade 
Política de Juros 6 Oportunidade 
Política tributária 4 Ameaça 
Disponibilidade de recursos (Financiamento setorial) 8 Oportunidade 
Aumento da insegurança 4 Ameaça 
Câmbio 8 Oportunidade 
Inflação  4 Ameaça 

Político-Regulatório     
Política governamental 4 Ameaça 
Reeleição municipal 6 Oportunidade 
Fusões entre concorrentes 3 Ameaça 

Tecnologia     
Novas tecnologias  10 Oportunidade 

Mercado      
Crescimento do mercado de idosos 7 Oportunidade 
Aumento da penetração de PC´s 9 Oportunidade 
Redução do ciclo dos produtos 5 Ameaça 
Intensificação dos processo de outsourcing pelas empresas 7 Oportunidade 
Crescimento do mercado  3 Ameaça 
Interesse de outras indústrias no mercado 8 Oportunidade 
Crescimento do mercado de comodities 6 Oportunidade 
Migração da comunicação de longa distância tradicional para 

comunicação IP 6 Oportunidade 
Crescimento do agro-negócio 6 Oportunidade 
Migração para condomínios 6 Oportunidade 
Crescimento do mercado de pequenas e médias empresas 7 Oportunidade 
Crescimento do mercado de baixa-renda 6 Oportunidade 
Crescimento do comércio eletrônico 9 Oportunidade 
Mobilidade  9 Oportunidade 

Avaliação Final 6,4   

Figura 6: Resultados da análise externa. 
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Figura 7: Resultados da estratégia recomendada. 

 

3.3. Processos ITIL recomendados 
 
Para cada área da empresa foram avaliados os principais processos ITIL que 

precisariam ser implementados para resolver os problemas identificados. O resultado desta 
avaliação é apresentado a seguir. 

 

3.3.1. Área de Produtos 
 

 Gestão do Portfólio de Serviços: Com esse processo será possível 
identificar os serviços a serem oferecidos, além de levantar como vender e a 
que preço ser oferecido. 

 Gestão Financeira: Com esse processo será possível levantar o real custo 
que a empresa tem para o desenvolvimento de seus produtos, para alinhar os 
investimentos em TI à estratégia da empresa. Dado o atual estágio de 
maturidade da empresa, a implantação deste processo deve apoiar também a 
organização financeira da empresa em outras áreas, que não serão citadas, 
pois estão fora do escopo deste trabalho. 

 

3.3.2. Área de Projetos 
 

 Gestão do Nível de Serviço: Com esse processo será possível estabelecer 
um nível de serviço de acordo com o plano que o cliente aderir. Além de 
poder projetar as entregas, definir o escopo a ser atendido, o SLA (Service 
Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço) a ser cumprido e garantir a 
qualidade do serviço. 
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 Gestão de Mudanças: Com esse processo será possível planejar as 
mudanças para reduzir a ocorrência de interrupções nos serviços oferecidos 
aos clientes, após a execução das mudanças. 

 Gestão de Releases e Implantação: Com esse processo será possível evitar 
os constantes problemas que ocorrem com as entregas das releases, devido a 
se preocupar com todos os aspectos relacionados a liberação de um serviço 
ou produto. Poderão ser incorporados a esse processo os testes necessários 
para cada release e projetar as futuras versões. 

 

3.3.3. Área de Suporte 
 

 Gestão de Incidentes: Com esse processo será possível restaurar, o mais 
breve possível, o serviço aos clientes, além criar um registro para cada 
chamado e reduzir o número de reclamações dos clientes quanto à resolução 
de incidentes. 

 Gestão de Problemas: Com esse processo será possível identificar a causa 
raiz dos incidentes e corrigir os problemas causados pelos erros. 

 Gestão de Requisições de Serviços: Devido às várias requisições que são 
feitas a área de suporte, esse processo irá fornecer um canal para que os 
clientes façam suas requisições de serviços e facilitar a quantificação e 
dimensionamento da equipe da Central de Serviços (Service Desk). 

 

3.3.4. Ordem que os processos ITIL deverão ser implantados 
 
Com o objetivo de melhorar o que está sendo mais impactado na empresa 

atualmente, devido a falta de processos, a recomendação é que sejam implantados 
primeiramente os processos na área de suporte. Isso é devido aos constantes incidentes que 
ocorrem diariamente impactando o negócio dos clientes.  

 
Em seguida, a recomendação é que sejam implantados os processos da área de 

projetos. Essa recomendação visa melhorar a área de projetos para que a mesma consiga 
entregar projetos no escopo, prazo, custo e qualidade combinados com os clientes. E por 
fim, deve ser implantado os processos da área de Produtos, para uniformizar o tratamento 
dos clientes novos da empresa. 

 

3.3.5. Avaliação de Maturidade segundo o ITIL V3 
 
Ainda para melhor avaliar o cenário atual da empresa, seguindo o método proposto 

por Moreira (2010), foi feita uma avaliação do nível de maturidade em relação aos 
principais processos (segundo necessidades da empresa) do ITIL, considerando a versão 3 
como referência. Uma avaliação de maturidade de processos ITIL permite obter e 
identificar o nível de aderência dos processos atuais de Gerenciamento de Serviços de TI 
(GSTI), bem como elencar recomendações, prioridades, riscos, e outras ações de melhoria. 
Resumindo, indica onde a empresa está e possibilita visualizar o que falta para que ela 
chegue ao nível de maturidade desejada. 

 
A Figura 8 mostra os resultados da avaliação de maturidade da empresa em relação 

aos processos ITIL selecionados. Na figura, a linha vermelha representa a importância que 
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a empresa dá para os processos (onde ela gostaria de chegar) e a linha azul representa a 
maturidade atual (onde ela está). A distância entre as duas linhas, para cada processo, 
representa os desafios que a empresa precisa vencer para atingir a maturidade desejada. 
 

 
Figura 8: Resultados da avaliação do nível de maturidade. 

 
Conforme resultado da avaliação de maturidade feita, a empresa apresenta um 

resultado muito baixo em alguns processos que são considerados mais importantes para 
uma empresa. Estes processos devem representar os pontos de dor (pain points) atuais da 
empresa. Dentre estes pontos, destacam-se: 

 
 Serviços oferecidos pela empresa: Existe uma grande necessidade de a 

empresa definir seu portfólio de serviços para assim melhor atender a seus 
clientes. Hoje, como a empresa não tem um portfólio dos serviços que 
oferece, ela não consegue atender ao mercado da melhor maneira possível 
além de não conseguir avaliar os serviços que oferece. 

 Incidentes: Atualmente ocorre um grande volume de incidentes na 
empresa. Esses incidentes não são registrados e alguns não são tratados, 
gerando uma grande insatisfação dos clientes. Além disto, não existe um 
esforço consistente no sentido de trabalhar nos problemas que causam os 
principais incidentes, fazendo com que eles se repitam aumentando ainda 
mais a insatisfação de alguns clientes. 

 Mudanças: Frequentemente a empresa passar por sérios problemas devido 
a mudanças executadas de forma não planejada. Apesar de elas serem feitas 
para resolver problemas e incidentes atuais, em um primeiro momento, elas 
acabam causando mais incidentes e insatisfação. 

 

3.4. Processos COBIT recomendados 
 
Além de implementar os processos ITIL recomendados, para efetividade da gestão 

e da direção da empresa, são necessários também a implementação de processos, objetivos 
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e controles previstos em alguns processos COBIT. Para cada processo crítico da empresa, 
na visão do ITIL, foram levantados os processos COBIT que melhor atendem a atual 
situação da empresa. 

 

3.4.1. Área de Projetos 
 

 Definir Processos, Organização e os Relacionamentos de TI (PO4): Com 
esse processo, será possível definir os processos para suportar a 
infraestrutura de TI e a entrega de serviços. 

 Gerenciar Projetos (PO10): Para garantir que os projetos sejam concluídos 
no escopo, prazo, custo e qualidade combinados com os clientes. 

 

3.4.2. Área de Suporte 
 

 Gerenciar Central de Serviços e Incidentes (DS8): Com esse processo será 
possível o tratamento correto de incidentes e serviços. 

 Habilitar Operação e Uso (AI4): Com esse processo, será possível assegura 
o uso e a operação das aplicações e infraestrutura de TI. 

 

3.4.3. Área de Produtos 
 

 Identificar e alocar custos (DS6): Com esse processo, será possível levantar 
todos os custos relacionados a cada serviço oferecido. 

 

4. Conclusão 
 
Atualmente a metodologia mais utilizada no mercado para gestão de serviços de TI 

é o ITIL, e para governança da própria gestão destes serviços é o COBIT. O presente 
estudo mostrou como uma empresa que não utiliza nenhuma metodologia pode ganhar com 
a implantação desses frameworks. Conforme apresentado, antes de implantar qualquer 
metodologia é necessário identificar quais os grandes problemas que a empresa pretende 
resolver, com isto pode-se identificar os processos dos frameworks que podem ser 
utilizados para resolver os problemas identificados. De posse deste conjunto de processos 
parte-se para levantar a situação desejada pela empresa e avaliar sinceramente a situação 
atual da empresa. 

 
Como o tempo do estudo de caso foi limitado, não foi possível avaliar os benefícios 

diretos que a implantação poderia trazer para a empresa. Entretanto, era consenso entre 
todos os envolvidos, que os processos selecionados, por si só e pelos resultados observados 
em outras empresas no mercado (via benchmark), melhorarão significativamente os 
resultados da empresa após a sua implementação. 

 
O trabalho também permitiu a conclusão que as empresas que não se preocupam 

com processos, mesmo sem a utilização de um framework, não têm nem consciência de 
quão ruim e insatisfatória está a sua gestão. O uso de frameworks acelera bastante o 
entendimento dos problemas e dos caminhos para resolvê-los, ganhando tempo em direção 
à solução desejada pelos principais executivos. 
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