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LUIZ REGINALDO ALMEIDA FLEURY CURADO 
 
 
Resumo: 

O objetivo desse trabalho consiste em analisar a maneira como foi conduzido o 
projeto de implementação ITIL na Câmara dos Deputados, e em particular analisar a maneira 
como foi conduzida a implantação do processo de Gerenciamento de Incidentes, que quando 
da escrita desse artigo havia sido recentemente implementado. Essa análise, por sua vez, tem 
o objetivo de identificar e registrar experiências vivenciadas pela organização, na forma de 
lições aprendidas. 

 
Palavras-chave: ITIL. Gerenciamento de Incidentes. Lições Aprendidas. 

 

 

Abstract 

The aim of this paper is to examine how it was conducted the project to 
implement ITIL library in the House of Representatives, and in particular examine the way it 
was handled the deployment of the Incident Management process, that when writing this 
article was recently implemented. This analysis, in turn, aims to identify and record 
experiences lived for the organization, in the form of learned lessons. 

 
Keywords: ITIL. Incident Management. Learned Lessons.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A cada dia que passa, as organizações tornam-se cada vez mais dependentes da 

Tecnologia da Informação (TI) para alcançar seus objetivos estratégicos e atender suas 

demandas e necessidades de negócio. Assim, como parte do seu planejamento estratégico, as 

organizações têm buscado soluções para melhor gerenciar seus serviços de TI. 

A Câmara dos Deputados vem seguindo essa tendência, e como parte do seu 

planejamento estratégico estabeleceu que seriam adotadas as melhores práticas enunciadas 

pela biblioteca ITIL para gerenciamento dos seus serviços de TI. 

 

1.1 – Contexto 

 

No decorrer dos últimos anos, as diversas áreas da estrutura administrativa da 

Câmara dos Deputados trabalharam no desenvolvimento do planejamento estratégico da 

organização, construindo assim o mapa estratégico corporativo, em que objetivos foram 

definidos, metas foram estabelecidas e indicadores foram apontados com a finalidade de 

orientar os esforços despendidos para a obtenção de resultados. 

Cumprida essa etapa, voltou-se a atenção para o alinhamento estratégico da área 

de TI com as áreas de negócio, por meio da definição de projetos, políticas e metas, como 

parte da implementação do processo de gestão estratégica. Para tanto, foi estabelecido que 

seriam adotadas as melhores práticas encontradas na biblioteca ITIL para gerenciamento dos 

serviços de TI da organização. Por meio de pregão, foi então contratada uma empresa para 

fornecer uma solução integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação, 

fundamentada nas melhores práticas da biblioteca ITIL, compreendendo o fornecimento de 

licenças de software, dos serviços necessários a sua plena implementação, de capacitação 

operacional e serviços de suporte técnico. 

 

1.2 – Delimitação do Problema 

 

Segundo MAGALHÃES (2007, p.73), “a ITIL não é uma metodologia para 

implementar processos de Gerenciamento de Serviços de TI, mas um conjunto flexível de 

melhores práticas que permite adaptações para ir ao encontro das necessidades específicas”. 
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Também, de acordo com aquele autor, “a ITIL não fornece instruções de trabalho, pois 

somente a área de TI sabe como se trabalha”. 

Assim, embora a biblioteca ITIL forneça um conjunto de melhores práticas para 

gerenciamento de serviços de TI, ela não diz como os processos específicos de uma 

organização devem ser implementados, nem como o trabalho a ser realizado deve ser 

executado. Existe, dessa maneira, uma lacuna de conhecimento que deve ser descoberta e 

preenchida por cada organização que deseja implementar as práticas enunciadas, 

conhecimento este que é construído durante a fase de implantação dos processos e melhores 

práticas. Esse conhecimento intrínseco, se compartilhado, pode contribuir para que outras 

organizações que precisam percorrer o mesmo caminho possam fazer isso sob a luz da 

experiência anteriormente registrada. 

O escopo desse trabalho é limitado ao estudo das lições aprendidas na 

implantação do processo de Gerenciamento de Incidentes. 

 

1.3 – Formulação do Problema 

 

Dentro do projeto de implementação das melhores práticas enunciadas pela 

biblioteca ITIL para gerenciamento de serviços de TI, quais foram as lições aprendidas 

durante a implantação do processo de Gerenciamento de Incidentes? 

 

1.4 – Objetivos (Geral e Especifico) 

 

O objetivo geral deste trabalho é sistematizar lições aprendidas na implantação do 

processo de Gerenciamento de Incidentes na Câmara dos Deputados. Dentro desse escopo, os 

objetivos específicos do estudo são os seguintes: 

• Sistematizar lições de gerenciamento de projetos que foram relevantes para a 

implementação da biblioteca ITIL na Câmara dos Deputados; 

• Sistematizar lições que contribuíram para ou prejudicaram o andamento do 

projeto, e em particular a implantação do processo de Gerenciamento de 

Incidentes. 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Essa seção apresenta os aspectos teóricos relevantes para o estudo desenvolvido. 

 

2.1 – Lições Aprendidas em Gerenciamento de Projetos 

 

Um processo, de acordo com o PMI (2004, p.38), consiste em “um conjunto de 

ações e atividades inter-relacionadas realizadas para obter um conjunto pré-especificado de 

produtos, resultados ou serviços”. Um projeto, por sua vez, é definido pelo PMI (2004, p.5), 

da seguinte maneira: 

“Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 
ou resultado exclusivo. [...] Temporário significa que todos os projetos possuem 
início e um final definidos. O final é alcançado quando os objetivos do projeto 
tiverem sido atingidos, quando se tornar claro que os objetivos do projeto não serão 
ou não poderão ser atingidos ou quando não existir mais a necessidade do projeto e 
ele for encerrado.”  
 

Assim, como pode ser observada, a diferença entre os dois termos é sutil, e reside 

na temporalidade. De maneira geral, enquanto um projeto possui início e fim definidos, sendo 

realizado uma única vez; um processo não possui esses atributos, porque pode ser realizado 

inúmeras vezes. 

O conceito de lições aprendidas, segundo o PMI (2004, p.367), é definido como 

“a aprendizagem obtida no processo de realização do projeto”. O assunto que diz respeito à 

documentação de lições é recorrente na implantação de projetos e processos, e sobre esse 

assunto o PMI (2004, p. 219) assim se manifesta: “Todo o conhecimento aprendido durante o 

projeto deve ser documentado de modo que se torne parte do banco de dados histórico da 

organização.” O PMI (2004, p. 230) esclarece ainda que “uma sessão de lições aprendidas se 

concentra na identificação dos sucessos e fracassos do projeto e inclui recomendações para 

melhorar o desempenho futuro dos projetos.” 

A documentação de lições aprendidas, dessa maneira, procura identificar o que 

deu certo e o que deu errado em um projeto, tornando explícitas ações e decisões que 

produziram resultados expressivos ou insatisfatórios, gerando conhecimento que pode ser útil 

quando da realização de projetos posteriores. As lições aprendidas, dessa maneira, servem de 

guia para a realização de novos projetos.  
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2.2 – Gerenciamento de Serviços de TI 

 

Segundo MAGALHÃES (2007, p.59),  

“O Gerenciamento de Serviços de TI é, de forma resumida, o gerenciamento da 
integração entre pessoas, processos e tecnologias, componentes de um serviço de TI, 
cujo objetivo é viabilizar a entrega e o suporte de serviços de TI focados nas 
necessidades dos clientes e de modo alinhado à estratégia de negócio da 
organização, visando o alcance de objetivos de custo e desempenho pelo 
estabelecimento de acordos de nível de serviço entre a área de TI e as demais áreas 
de negócio da organização, seja ela governamental, multinacional, um fornecedor de 
serviços de TI por outsourcing, ou um ambiente de escritório com apenas uma 
pessoa responsável pelos serviços de TI. 

 

Ainda segundo MAGALHÃES (2007, p.59),  

“O Gerenciamento de Serviços de TI deve garantir que a equipe de TI, com a 
execução e gerenciamento dos diversos processos de TI, entregue os serviços de TI 
dentro do acordado, em termos de custo e de nível de desempenho, com as áreas de 
negócio da organização, não se esquecendo de atender paralelamente aos objetivos 
estratégicos definidos para ela. Para tanto, é necessário o estabelecimento do ponto 
onde se deseja chegar, diagnosticar o ponto atual e estabelecer o plano de ação que 
conduzirá à transformação do desempenho atual no desempenho desejado.” 

 

2.3 – ITIL 

 

Segundo MAGALHÃES (2007, p.64),  

“a ITIL é composta por um conjunto das melhores práticas para a definição dos 
processos necessários ao funcionamento de uma área de TI, com o objetivo de 
permitir o máximo de alinhamento entre área de TI e as demais áreas de negócio, de 
modo a garantir a geração de valor à organização.” 

 

Ainda segundo MAGALHÃES (2007, p.65),  

“a ITIL descreve a base para a organização dos processos da área de TI, visando à 
sua orientação para o Gerenciamento de Serviços de TI. As diversas práticas 
reunidas descrevem os objetivos, atividades gerais, pré-requisitos necessários e 
resultados esperados dos vários processos, os quais podem ser incorporados dentro 
das áreas de TI.” 

 

Os processos descritos pela ITIL versão 2 podem ser classificados em processos 

de suporte e processos de entrega de serviços de TI. Os processos compreendidos no primeiro 

grupo pertencem ao nível operacional, e concentram-se nas tarefas de execução diária, 

necessárias para manutenção dos serviços de TI já entregues e em utilização pela organização. 

Os processos elencados no segundo grupo, por sua vez, pertencem ao nível tático, e 

concentram-se nas atividades do planejamento em longo prazo dos serviços que serão 

demandados pela organização e na melhoria dos serviços já entregues e em utilização pela 

organização. Esses processos estão listados no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Processos da biblioteca ITIL versão 2.0 

Processos de Suporte ao Serviço Processos de Entrega do Serviço 

Gerenciamento de Incidentes 

Gerenciamento de Problemas 

Gerenciamento de Mudanças 

Gerenciamento de Liberação 

Gerenciamento da Configuração 

 

Gerenciamento do Nível de Serviço 

Gerenciamento de Capacidade 

Gerenciamento da Disponibilidade 

Gerenciamento da Continuidade dos 

Serviços de TI 

Gerenciamento Financeiro 

 

2.3.1 – Central de Serviços (Service Desk) 

 

Além dos processos enumerados na seção anterior, a ITIL prevê também a função 

da Central de Serviços, que de acordo com ITIL (2000), possui os seguintes objetivos:  

• Prover um ponto único de contato com os usuários; 

• Facilitar a restauração da operação normal do serviço com o mínimo de 

impacto ao negócio para o cliente, dentro de níveis de serviço acordados e 

prioridades de negócio. 

 

2.3.2 –Incidentes na biblioteca ITIL 

 

Um incidente, de acordo com ITIL (2000), é definido como “qualquer evento que 

não é parte da operação padrão de um serviço e que causa, ou pode vir a causar, uma 

interrupção, ou uma redução na qualidade de um serviço”.  

Quando a causa de um incidente não pode ser identificada, o incidente pode dar 

origem a um problema. Um problema, segundo é a causa desconhecida de um ou mais 

incidentes (ITIL, 2000), e é geralmente registrado para que seja realizada uma investigação 

mais minuciosa. Essa ação tem como objetivo conduzir para a identificação do erro 

correspondente. O problema pode então dar origem a um erro conhecido.  

Um erro conhecido, de acordo com ITIL (2000), é definido como “um incidente 

ou problema para o qual a causa raiz é conhecida e para o qual uma solução de contorno ou 

uma alternativa permanente foi identificada”.  
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2.3.3 – Gerenciamento de Incidentes 

 

Segundo ITIL (2000),  

“O objetivo principal do processo de Gerenciamento de Incidentes consiste em 
restaurar a operação normal dos serviços o mais rapidamente possível, minimizando 
os impactos negativos nas operações de negócio, dessa maneira garantindo que os 
melhores níveis de qualidade e disponibilidade possíveis do serviço sejam 
mantidos.” 

 

O processo de Gerenciamento de Incidentes possui uma relação estreita com a 

Central de Serviços, pois ela é responsável pela monitoração do processo de resolução de 

todos os incidentes registrados (ITIL, 2000). A Central de Serviços detém, dessa maneira, a 

responsabilidade pelo registro, andamento e fechamento de incidentes. 

 

3 - METODOLOGIA 

 

3.1 – Contexto da Organização 

 

De acordo com o portal da Câmara dos Deputados (Câmara dos Deputados, 

2010c), “o Poder Legislativo cumpre papel imprescindível perante a sociedade do país, visto 

que desempenha três funções primordiais para a consolidação da democracia: representar o 

povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos 

recursos públicos.”  

O Poder Legislativo, por sua vez, “é exercido pelo Congresso Nacional, que se 

compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal” (Constituição Federal, art. 44). 

Desses, a Câmara dos Deputados, “compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema 

proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal” (Constituição 

Federal, art. 45). Quando da escrita desse trabalho, a Câmara era composta por um número de 

513 Deputados (Câmara dos Deputados, 2010c).  

A Câmara dos Deputados tem sede em Brasília, e “exerce atividades que 

viabilizam a realização dos anseios da população, mediante discussão e aprovação de 

propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, transporte, 

habitação, entre outras, sem descuidar do correto emprego, pelos Poderes da União, dos 

recursos arrecadados da população com o pagamento de tributos” (Câmara dos Deputados, 

2010c). 
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3.1.1 – Missão e Visão Estratégica 

 

A Câmara dos Deputados tem como missão “dar suporte à atividade parlamentar, 

com qualidade e ética, contribuindo para o seu contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e 

transparência” (Câmara dos Deputados, 2010d). Sua visão estratégica consiste em “ser 

modelo de excelência na administração pública, contribuindo para que a Câmara dos 

Deputados seja reconhecida pela sociedade como instituição promotora da cidadania, da 

igualdade e da justiça social” (Câmara dos Deputados, 2010d). 

 

3.1.2 – Organograma 

 

A Figura apresentada a seguir mostra o organograma da Câmara dos Deputados. 

 

Figura 1 – Organograma da Câmara dos Deputados 

Fonte: Câmara dos Deputados, 2010b (com adaptações) 

 

Nesse organograma, “o Plenário é o órgão máximo de deliberação da Casa. Nele, 

os representantes do povo, reunidos em sua totalidade, discutem e votam soberanamente as 

proposições em tramitação.” Nas Comissões “as propostas são analisadas por grupos menores 

de Parlamentares. É o local onde se busca aprofundar o debate das matérias antes de elas 

serem submetidas à análise do Plenário.” A Mesa Diretora, por sua vez, “tem por atribuição 

dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa.” A Secretaria-Geral da 

Mesa “assessora a Mesa nos trabalhos legislativos” (Câmara dos Deputados, 2010a). 

A Diretoria-Geral, por sua vez, “cuida do planejamento, da coordenação e do 

controle das atividades administrativas da Casa”, e “é auxiliada por outras três Diretorias: 

Administrativa, de Recursos Humanos e Legislativa” (Câmara dos Deputados, 2010a). O 

Centro de Informática, que é objeto desse estudo, está subordinado à Diretoria Administrativa. 
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3.1.1 – Centro de Informática (Cenin) 

 

O Centro de Informática tem como missão “prover soluções de Tecnologia de 

Informação e Comunicação à Câmara dos Deputados, alinhadas com a estratégia da 

instituição.” Sua visão de futuro é “ser reconhecido pela qualidade e tempestividade das 

soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação” (Câmara dos Deputados, 2010e). 

Com o objetivo de apoiar a Gestão Estratégica da Câmara, o Cenin definiu seu 

planejamento estratégico, construindo um mapa estratégico onde foram definidos objetivos 

estratégicos para um conjunto de diferentes perspectivas: papel institucional, público-alvo, 

processos internos, e pessoas e tecnologias. (Câmara dos Deputados, 2010f) 

Dentro da perspectiva de processos internos foi elencado o seguinte objetivo 

estratégico: “Aprimorar os processos de gestão de recursos e serviços de Tecnologia de 

Informação e Comunicação” (Câmara dos Deputados, 2010g). A definição desse objetivo, por 

sua vez, foi feita da seguinte maneira: “Implantar as melhores práticas de gestão de recursos e 

serviços de TI, visando eficácia, eficiência, redução de custos, segurança, disponibilidade e 

gerenciamento de riscos”. Esse objetivo estratégico, como pode ser observado, está 

fortemente associado à implantação da biblioteca ITIL na organização. 

 

3.2 – Característica do Projeto 

 

Quando da escrita desse trabalho, a Câmara dos Deputados contava com um 

número aproximado de 11.000 usuários dos seus serviços de TI, além de um número de 8.500 

máquinas cobertas pela área de suporte, incluídas entre estas estações de trabalho e servidores.  

Antes do início do trabalho de implantação da biblioteca ITIL já existia uma 

função de Help Desk na Câmara dos Deputados, que basicamente provia serviços de suporte 

em informática, abrangendo hardware e software, de prateleira e também sistemas internos. 

Para cada incidente reportado era gerado um chamado, e a equipe do Help Desk tentava 

resolver o erro no atendimento de primeiro nível. Caso isso não fosse possível, o erro era 

encaminhado para uma equipe de segundo nível. Aproximadamente 56% dos incidentes eram 

resolvidos pela equipe de primeiro nível, composta por um número aproximado de 36 

pessoas. Eram registrados, em média, 650 incidentes por dia. 
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Um dos problemas que ocorria com a solução de Help Desk é que ele não era 

reconhecido como um ponto de contato único entre os usuários e a equipe de TI da Câmara. 

Era comum a existência de vários pontos de contato, cada um com seu próprio software para 

registro de incidentes, e muitas vezes o usuário entrava em contato direto com os técnicos 

para solução do erro, de tal maneira que alguns incidentes eram sequer registrados. Não 

existia uma base de conhecimento centralizada para registro de erros conhecidos, nem 

resultados de testes. 

O projeto de implantação do ITIL teve início em abril de 2008, com o objetivo de 

avaliar quais eram e como estavam sendo prestados os serviços de TI pelo Centro de 

Informática, e visava à racionalização desses serviços diante de sua crescente demanda. A 

ITIL foi escolhida por ser um padrão de fato na área de gerenciamento de serviços de TI, e a 

expectativa do Cenin é que a implantação da biblioteca propiciaria uma melhor distribuição 

dos recursos do Centro, a eliminação de trabalhos redundantes, um atendimento mais eficiente 

às demandas de clientes e usuários, e também o fornecimento de serviços alinhados ao 

planejamento estratégico da Câmara dos Deputados. 

Para o processo de Gerenciamento de Incidentes era esperado, entre outras 

melhorias, a implementação de um ponto único de contato entre os usuários e a área de TI, a 

padronização do atendimento aos incidentes e a diminuição da indisponibilidade dos serviços. 

 

3.3 – Procedimento de Coleta de Dados 

 

Como instrumento para coleta de dados foram realizadas entrevistas com 

servidores diretamente envolvidos no processo de implementação da biblioteca ITIL na 

Câmara dos Deputados. Para tanto esse autor realizou entrevistas com o gerente do projeto e 

também com o gerente do processo de Gerenciamento de Incidentes. Após esse levantamento 

de dados as lições obtidas foram sistematizadas, e junto delas foram também registradas 

lições percebidas por esse autor. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nessa seção são sistematizadas as lições aprendidas. Para maior clareza, as lições 

foram separadas em duas categorias distintas: lições aprendidas em gerenciamento de projetos 

e recomendações para outros projetos. 
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4.1. Utilidade observada no emprego das ferramentas e técnicas próprias da gestão 

 

Essa seção apresenta as lições aprendidas em gerenciamento de projetos, tendo 

como foco o projeto de implantação da biblioteca ITIL na Câmara dos Deputados. 

 

Do escopo do projeto 

 

Segundo informado no edital de contratação, o projeto consiste na entrega de uma 

solução integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação, fundamentada 

nas melhores práticas da biblioteca ITIL, compreendendo o fornecimento de licenças de 

software, dos serviços necessários a sua plena implantação, de capacitação operacional e 

serviços de suporte técnico. 

Para tanto, o projeto foi planejado em três fases. Na primeira fase, de preparação, 

estavam previstas reuniões para definir os componentes da solução e também a identificação e 

diagnóstico do nível de maturidade do Cenin nos processos ITIL que seriam implementados. 

Na segunda fase estava prevista a implantação dos processos ITIL que fariam parte da solução 

para a Câmara: Gerenciamento de Incidentes, Mudanças, Problemas, Liberações, 

Configurações e Níveis de Serviços. Além disso, essa fase contemplava também a 

implementação da Central de Serviços (Service Desk), a elaboração de um Catálogo de 

Serviços, a inclusão das informações de itens de inventário de TI em um Banco de Dados de 

Gerenciamento de Configuração (BDGC) e um portal de atendimento, além da integração 

com software de correio eletrônico e criação de relatórios gerenciais e operacionais. Na 

terceira fase estavam sendo contempladas atividades de testes, homologação, aceitação e 

finalização do projeto. Quando da escrita desse trabalho, o projeto se encontrava na segunda 

fase do projeto. 

 

Do tempo do projeto 

 

O início das atividades do projeto se deu em abril de 2008, com conclusão 

prevista para dezembro de 2009, segundo proposta inicial. A entrega da ferramenta de 

software especificada no edital de contratação ocorreu em abril de 2008, e as atividades de 

mapeamento dos processos tiveram início no mês de agosto daquele mesmo ano. O projeto, 

no entanto, sofreu atrasos, e depois de passar por uma negociação contratual teve seu prazo 

estendido para conclusão prevista em fevereiro de 2011. 



 18

No cronograma de cada processo estavam previstos workshops para apresentação, 

validação e conclusão do processo, atividades de desenho e documentação do processo, e 

também sua implementação na ferramenta de software disponibilizada pela empresa 

contratada. Também estava prevista a capacitação de técnicos e usuários. 

Em dezembro de 2009 estava pronta grande parte da documentação do projeto, 

abrangendo nesta o mapeamento e macro-fluxo de cada um dos processos a serem 

implementados, além da definição de suas políticas, papéis, responsabilidades e atividades. 

 

Dos riscos do projeto 

 

De acordo com o levantamento realizado por este autor junto às pessoas 

entrevistadas, nenhuma estratégia para análise e tratamento de riscos foi apresentada pela 

empresa responsável pelo projeto de implementação ITIL. Também, não foram encontradas 

evidências de que esse trabalho tenha sido realizado pela equipe de coordenação e 

planejamento da Câmara nas etapas iniciais do projeto.  

No momento em que este artigo estava sendo escrito, no entanto, foram 

encontradas iniciativas para identificação e tratamento de riscos no projeto, em um novo 

plano de projeto que estava sendo elaborado. Também, foram identificados riscos e 

estratégias para sua mitigação no plano de implantação do processo de Gerenciamento de 

Incidentes.  

 

Dos recursos humanos do projeto 

 

A equipe de consultores fornecida pela empresa contratada foi definida no edital 

de contratação, e foi composta por um grupo de profissionais contemplando os seguintes 

papéis: gerente de projetos, consultor ITIL, consultor de processos e especialista na 

ferramenta. Na Câmara, foi definido inicialmente um grupo de gestão para apoio no 

mapeamento dos processos. Posteriormente, esse grupo foi expandido para abranger uma série 

de outros papéis: gerentes e proprietários dos processos, equipes de coordenação e 

planejamento do projeto e também analistas da área de TI. 
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Lições Aprendidas 

 

As lições aprendidas estão listadas no quadro apresentado a seguir. 

 

Quadro 2 – Lições aprendidas em Gerenciamento de Projetos 

Lição Disciplina 

Escopo do projeto deve estar bem definido 

Definir as entregas do projeto 

Avaliar a maturidade da organização 

Gerenciamento de Escopo 

Elaborar um cronograma factível Gerenciamento de Tempo 

Realizar o gerenciamento dos riscos do projeto Gerenciamento de Riscos 

Contar com o apoio de consultores especialistas 

Realizar a gestão e acompanhamento do projeto 

Gestão de Recursos Humanos 

 

As lições elencadas na disciplina de Gerenciamento de Escopo foram observadas 

no projeto. O escopo e as entregas do projeto foram especificados no edital de contração, que 

definiu o que estava ou não contemplado na solução. Também, um dos primeiros passos do 

projeto consistiu em realizar uma avaliação de maturidade dos processos do Cenin. 

A lição enumerada na disciplina de Gerenciamento de Tempo não foi observada, 

visto que ocorreu uma extensão do cronograma. Também a lição enumerada na disciplina de 

Gerenciamento de Riscos não foi observada, pois nenhuma estratégia de risco foi inicialmente 

prevista para o projeto. Esse autor conclui que o atraso no cronograma se deve, em parte, a 

não observância dessas lições, acrescida da ausência de uma gestão de escopo mais eficiente. 

Por fim, as lições enumeradas para a disciplina de Gestão de Recursos Humanos 

foram observadas no projeto. A empresa contratada trouxe o conhecimento de especialistas 

para ajudar a organização na implementação dos processos ITIL, e as atividades realizadas 

foram acompanhadas por uma equipe de gestão interna. 

 

4.2. Recomendações para outros projetos 

 

Essa seção apresenta as lições aprendidas na implantação do processo de 

Gerenciamento de Incidentes na Câmara dos Deputados.  
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O que foi previsto e facilitou o andamento do projeto? 

 

A implementação do processo contou com o apoio de uma empresa especializada, 

contratada por meio de pregão, para fornecer serviços de consultoria e também um produto de 

software para dar suporte ao referido processo. Com base nesse trabalho, foram definidas as 

políticas do processo; uma dessas políticas estabelecia a função de Service Desk como ponto 

único de contato dos usuários com a área de TI. 

A equipe do Service Desk foi composta pelos colaboradores que anteriormente 

atuavam no Help Desk, e com a implementação do processo de Gerenciamento de Incidentes 

o percentual de incidentes resolvidos pela equipe de primeiro nível subiu para 78%. Esse 

aumento se deveu, em parte, à baixa rotatividade da equipe, mantendo dessa maneira o 

conhecimento adquirido, além de iniciativas de treinamento e capacitação para esses 

colaboradores. Além disso, soluções de contorno, que eram anteriormente registradas em 

pontos dispersos de tratamento de incidentes, começaram a ser registradas em um ponto 

único, o Service Desk. A introdução de indicadores contribuiu também para obtenção do 

resultado.  

O edital de contratação da empresa de consultoria especificou que o software 

adotado deveria ter a certificação PinkVerify™ Service Support Enhanced nos processos 

contemplados pela implementação ITIL na Câmara. Isso assegurou a adoção de um software 

adequado para o registro de incidentes. Além disso, essa escolha estabeleceu uma solução 

para resolver o problema anterior da existência de diversos softwares distintos para registro de 

incidentes. 

Na implementação do processo de Gerenciamento de Incidentes foi realizada 

ainda a diferenciação explícita entre incidentes e requisições de serviço, permitindo obter uma 

melhoria no atendimento aos usuários, ao prover um tratamento específico para cada 

categoria. Essa diferenciação não existia no antigo Help Desk, onde os erros e solicitações 

diversas eram todos registrados como chamados. 

Outro ponto que foi previsto e contribuiu para o andamento do projeto foi a 

capacitação dos analistas de TI, por meio de treinamentos ITIL. Essa ação contribuiu para 

gerar e disseminar na organização uma visão dos processos e boas práticas enunciadas pela 

biblioteca. 
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O que não foi previsto e prejudicou o andamento do projeto? 

 

Embora a função Service Desk tenha sido implementada como ponto único de 

contato dos usuários com a área de TI, quando da escrita deste trabalho ainda estavam sendo 

reportados casos em que os usuários entravam em contato direto com técnicos, ignorando a 

atuação do Service Desk. Tal fato se deve, em parte, à cultura da organização, que ainda se 

encontrava em processo de assimilação da maneira como os serviços de TI passariam a ser 

gerenciados. O contato direto de usuários com técnicos, no entanto, ocasionou problemas para 

o processo de Gerenciamento de Incidentes, pois alguns incidentes não estavam sendo 

registrados. 

Outro problema que estava ocorrendo é que até então não havia sido 

implementado um Banco de Dados para Gerenciamento de Configuração (BDGC), pois o 

processo de Gerenciamento de Configurações ainda não havia sido implantado. O que existia, 

nessa época, era uma base de dados de ativos de informática para registro de incidentes, onde 

estavam registrados computadores, impressoras, monitores e outros itens de configuração, 

sem o registro de relacionamentos entre eles. Não era possível determinar, dessa maneira, o 

impacto de um incidente em itens de configuração relacionados, pois essa informação ainda 

não estava disponível. 

Também, por ainda não ter sido implementado o processo de Gerenciamento de 

Problemas, não existia ainda uma base de conhecimento centralizada contendo erros 

conhecidos e resultados de testes para dar apoio ao processo de Gerenciamento de Incidentes. 

Além disso, o tratamento de incidentes, que na época do Help Desk tinha a particularidade de 

ser mais reativo que proativo, não havia mudado. 

Quando da escrita deste artigo, não existia ainda um catálogo dos serviços 

cobertos pelo Gerenciamento de Incidentes, e sim uma lista de aplicações que foram 

identificadas durante a implantação desse processo. Isso se deveu ao fato de ainda não ter sido 

implementado o processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço. Assim, porque ainda não 

haviam sido definidos os níveis de serviço aplicáveis a cada serviço, era aplicada uma regra 

geral para todos. O catálogo de serviços, nessa época, se encontrava em fase de definição. 

Por fim, a importância de realizar uma análise de riscos do projeto não foi 

observada nas etapas iniciais do projeto, tendo como uma de suas conseqüências o atraso no 

cronograma. Segundo levantamento realizado por este autor, somente após ocorrer uma nova 

negociação de prazos foi que iniciativas para levantamento e tratamento de riscos foram de 

fato iniciadas. 



 22

Facilidades encontradas para conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas. 

 

Internamente, houve grande apoio da Câmara para a implementação da ITIL, pois 

o Gerenciamento de Serviços de TI estava contemplado no planejamento estratégico da 

organização, e também no planejamento estratégico do Centro de Informática. Assim, antes 

da implementação foi realizado um treinamento ITIL com todos os colaboradores da área de 

TI, e ao final deste a maioria dos participantes obteve a primeira das certificações ITIL. A 

Câmara investiu também no treinamento e obtenção de certificações mais específicas para 

colaboradores diretamente envolvidos com a implementação dos processos que seriam 

contemplados pelo projeto. 

Externamente a Câmara contou com a consultoria de uma empresa especializada 

para implementação dos processos ITIL. Essa empresa, além dos serviços prestados, forneceu 

um software de apoio aos processos contemplados pelo projeto. 

 

Dificuldades encontradas para conseguir a contribuição e apoio das partes envolvidas 

(internas e externas ao projeto) 

 

Internamente, foi observado que os servidores que estavam participando do 

projeto de implementação ITIL se encontravam também envolvidos em suas tarefas 

cotidianas. Além disso, foram relatadas dificuldades na obtenção de consenso para aprovação 

de produtos importantes para o projeto, por causa da participação de um grupo composto por 

duas dezenas de profissionais da área de TI, o que resultou em uma cadeia de decisão mais 

complexa, causando morosidade para atingir consenso nas decisões. Por fim, recessos e férias 

impossibilitaram a condução dos trabalhos nos meses de julho e dezembro de 2008, e também 

em fevereiro de 2009. Tal fato dificultou as atividades do projeto, ocasionando atrasos.  

No que diz respeito às partes externas ao projeto, ocorreu a substituição dos 

componentes da equipe fornecida pela empresa contratada, o que de certa maneira gerou 

impacto no projeto. Tal fato ocorreu porque a equipe, responsável pela construção do catálogo 

de serviços do Cenin, apresentou um trabalho que, segundo o Centro, apresentava 

deficiências. 
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Lições Aprendidas 

 

As lições aprendidas estão listadas no quadro apresentado a seguir. 

 

Quadro 3 – Lições aprendidas na implantação do Gerenciamento de Incidentes 

Atividades Previstas 

Implementar ponto único de contato 

Utilizar conhecimento pré-existente na organização 

Registrar soluções de contorno 

Utilizar software adequado ao processo 

Diferenciar incidentes de requisições de serviço 

Realizar treinamento e capacitação de pessoal 

Atividades Não Previstas 

Reforçar importância ponto único de contato 

Observar dependência de outros processos 

Partes Envolvidas 

Alocar gestores que não estão envolvidos em atividades cotidianas 

Definir um pequeno grupo para tomada de decisões 

Avaliar entregas produzidas 

 

As lições elencadas a partir das atividades previstas foram observadas no projeto. 

O Service Desk foi implementado como ponto único de contato dos usuários com a área de TI, 

e as pessoas alocadas para essa função foram aquelas que anteriormente trabalhavam no 

antigo Help Desk. Com isso o conhecimento pré-existente na organização pode ser utilizado. 

O registro de soluções de contorno permitiu melhorar o desempenho do processo, e a 

diferenciação entre incidente e requisição de serviço permitiu dar um tratamento diferenciado 

aos erros que estavam sendo reportados. As atividades de treinamento e capacitação tornaram 

o pessoal mais preparado para desempenhar suas funções e contribuir para o processo. 

As lições elencadas a partir das atividades não previstas não foram observadas no 

projeto. A ação de reforçar a importância de um ponto único de contato não havia surtido 

efeito em alguns usuários, que insistiam em contatar diretamente os técnicos de TI. Os 

problemas decorrentes da dependência de outros processos ITIL foram inevitáveis, visto que o 

processo de Gerenciamento de Incidentes foi o primeiro a ser implementado. 
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Por fim, as duas primeiras lições elencadas a partir das partes envolvidas também 

não foram observadas no projeto. Os servidores envolvidos nas atividades de gestão 

encontravam-se envolvidos em suas tarefas cotidianas. Um grande grupo estava responsável 

pela tomada de decisões, dificultando o consenso. A última lição foi observada quando a 

equipe da contratada foi substituída por produzir um catálogo de serviços inadequado. 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

Esse artigo procurou sistematizar as lições aprendidas na implantação do processo 

de Gerenciamento de Incidentes na Câmara dos Deputados. A maioria dos problemas 

registrados tem uma forte relação com a disciplina de gerenciamento de projetos. A ausência 

de uma análise de riscos nas suas fases iniciais, acompanhada de um gerenciamento de escopo 

mais eficiente, produziu um impacto significativo no cronograma. Também, dependências 

entre os processos ITIL que ainda não haviam sido implantados não permitiram que o 

processo de Gerenciamento de Incidentes funcionasse de maneira plena. A cultura da 

organização, por sua vez, dificultou o funcionamento desejado da Central de Serviços. 

Alguns dos problemas relatados eram de certa maneira esperados, pois um projeto 

de implementação da biblioteca ITIL em uma organização não se trata de um evento bem 

conhecido, e que possa ser facilmente descrito. Isso se deve, em parte, ao fato de que cada 

organização possui suas particularidades, de tal maneira que o trabalho a ser realizado acaba 

por se tornar complexo, e até certo ponto um tanto imprevisível. A experiência relatada nesse 

estudo comprova esse fato, que já havia sido enunciado no início do trabalho, nas palavras de 

MAGALHÃES (2007, p.73): a ITIL não fornece instruções de trabalho, pois somente a área 

de TI sabe como se trabalha. 

Como sugestão para pesquisas posteriores, sugere-se estudos para registrar a 

maneira como o projeto foi conduzido depois da escrita deste trabalho, talvez analisando a 

maneira como outros processos ITIL foram implantados, ou ainda relatando novas lições 

aprendidas ao longo do projeto. As lições registradas aqui, no entanto, servem como guia para 

apontar ações que foram previstas e ajudaram no andamento do projeto até então, e também 

ações que não foram previstas e que prejudicaram o andamento do projeto. 
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