
Impactos Estruturais da 

Implantação da Governança 

de TI em uma Universidade 

Pública  

  

 

 

Jussara Issa Musse, Afonso Comba de Araujo Neto, Hubert Ahlert, 

Leandro Fortes Rey, Márcia Carloto Ignácio, Thiago Stein Motta 

 

TICAL 2015  



Como um projeto de mudança na área de atendimento ao 

usuário evoluiu para implantação da Governança de TI e da 

gestão de serviços de TI, resultando numa profunda 

mudança organizacional. 



Programa 
de 

Qualidade 
Total  

1994 

Programa 
Nacional 

de Gestão 
Pública  

2009 

GT 
Catálogos 
de serviços 
de negócio 
e técnico 

2010  

GT 
Processo 

de gestão 
de 

mudanças 

2010 

PDTI 

2011 

Histórico 



Motivação  

 

Prioridade indicada pelo PDTI: 

 

“Redefinição da política de 

atendimento aos usuários”.  



Premissas do Projeto 

• Um ponto único de 

contato da 

comunidade 

acadêmica para suas 

demandas de serviços 

de TI 

 

• Equipes de 

atendimento nos 

principais campi 

• Implementar uma 

estrutura dentro de 

uma concepção de 

service desk 

 

• Utilizar a estrutura da 

Central de 

Atendimento existente 



Tornando possível o Projeto 

Problema 

As questões operacionais 

dificultam a dedicação 

em atividades de estudo, 

análise e projeto de 

mudanças. 

Solução 

Contratação de um 

consultor externo para 

ajudar no direcionamento 

das ações. 

 

Projeto contratado: 

Estruturação da Central de 

Serviços do CPD  

 



Evolução do Projeto 

Análise 
Catálogo de 

Serviços 

Detalhar os 
Serviços 

Relacionar as 
dependências 
entre serviços 

Criar inventário 
de ativos de 
informação 

Análise da 
ferramenta 

de tickets (RT) 

Sem suporte as 
novas 

demandas  

Definição de 
uma nova 
ferramenta 

Criação de 
um novo 

service desk 

Mudanças no 
modo de 
trabalho 

Nova estrutura 
organizacional 
Nova estrutura 
organizacional 



Serviço de TI : 

 fluxo de informação 
 

Os mesmos grupos de pessoas 

ficavam responsáveis por todo o 
ciclo de vida do serviço. 

 

Contato direto dos usuários com 
os grupos desenvolvedores, o 
que dificultava a padronização 
da comunicação e o 

estabelecimento de processos 
bem definidos. 

 

As mudanças não eram 
controladas, pois quem 
projetava era a mesma pessoa 

que desenvolvia, implementava 
e mantinha um serviço. 

Fase do Serviço Sistemas 

Rede 
Atendimento 

Concepção  

Implementação 

Operação 

Como era: 



Necessidade: Serviços de TI persistentes 

Estrutura de serviços 
independente das 

pessoas 

Blindagem política: 
evitar que qualquer 
humor político possa 
afetar o operacional 

Blindagem técnica: 
evitar que qualquer 
humor técnico possa 
afetar o estratégico 

Continuidade na gestão do 
conhecimento: inteligência 

do processo de TI (e do 
negócio) seja transferível 

para futuras gerações 



Aderência aos 
processos do ITIL 

Construção 
coletiva 

Mobilidade na 
formação das 
novas equipes 

Preparação da 
sucessão da 

equipe diretora 

Estrutura flexível 
para atender as 

demandas 
atuais e futuras  

Mudança sem 
ruptura 

Premissas para Nova Estrutura 



A construção coletiva 

Opção por 
uma nova 
estrutura 

Jan/2013 

Proposta 
inicial dos 
diretores 

Discussão 
com 

pessoas 
chaves de 

cada 
grupo 

Mar/2013 

Discussão 
com os 
grupos 

Definição 
dos novos 

chefes 
Set/2013 

Apresenta-
ção da 

nova 
estrutura e 
escolha do 
novo local 

de 
trabalho 

Definição 
das novas 
equipes 

pelos 
Diretores 

Nov/2013 a 
Mar/2014 

Aprovação 
Regimento 
CONSUN 

8/8/2014 



Processo de Construção Coletiva 

Principais 

atividades 

Qual a melhor 

forma de 

organização 

para  a 

prestação de 

seus serviços 



Estrutura Original 

Direção 

Central de 
Atendimento 

Desenvolvimento 
de Sistemas de 

Informações 

Central de 
Operações 

Rede e Suporte 



Construção da nova estrutura 

Direção 

Central de 
Atendimento 

Desenvolvimento 
de Sistemas de 

Informações 

Central de 
Operações 

Rede e Suporte Central de Serviços de TI 

Central de 
Atendimento 

em cada 
CAMPUS 

Produção e 
Suporte 



Direção 

Central de 
Atendimento 

Desenvolvimento 
de Sistemas de 

Informações 

Central de 
Operações 

Rede e Suporte 

Construção da nova estrutura 

Desenvolvim
ento de 

Sistemas de 
Informações 

Soluções de 
Software 

Central de Serviços de TI 

Produção e 
Suporte 

Central de 
Atendimento 

CAMPUS 
Desenvolvim

ento 
Teste e 

Conformidade 



Direção 

Central de 
Atendimento 

Desenvolvimento 
de Sistemas de 

Informações 

Central de 
Operações 

Rede e Suporte 

Construção da nova estrutura 

Central de Serviços de TI 

Produção e 
Suporte 

Central de 
Atendimento 

CAMPUS 

Desenvolvim
ento de 

Sistemas de 
Informações 

Soluções de 
Software 

Desenvolvim
ento 

Teste e 
Conformidade 

Segurança da 
Informação 

Implantação 
e 

Manutenção 

Desenvolvim
ento e 

Inovação 

Infraestrutura Sustentação 

NOC 



Construção da nova estrutura 

Direção 

Central de 
Atendimento 

Desenvolvimento 
de Sistemas de 

Informações 

Central de 
Operações 

Rede e Suporte Sustentação 
Segurança da 

Informação 
Infraestrutura 

Desenvolvim
ento e 

Inovação 

Implantação 
e 

Manutenção 
NOC 

Central de Serviços de TI 

Produção e 
Suporte 

Central de 
Atendimento 

CAMPUS 

Desenvolvim
ento de 

Sistemas de 
Informações 

Soluções de 
Software 

Desenvolvim
ento 

Teste e 
Conformidad

e 

Governança 



Nova Estrutura 



Serviço de TI : 

 fluxo de informação 
 

Equipes responsáveis pela 
concepção e implementação 
de serviços. 

 

Operação do serviço: grupo 
único de sustentação, que faz o 
gerenciamento de mudanças 
no âmbito dos serviços, e o 
estabelecimento de SLAs com 
os usuários, independente das 
equipes desenvolvedoras.  

 

Equipe de atendimento 
coordena toda a comunicação 
com os usuários, isolando-os do 
desenvolvimento dos serviços, e 
uniformiza a linguagem e o 
padrão de atendimento 

Fase do Serviço 

Concepção  

Implementação 
Sistemas 

Infra-

estrutura 

Atendimento 

Operação 

Sustentação 

Atendimento 

Presencial 

Com aderência aos 

processos do ITIL: 
 



As pessoas e as 

mudanças 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conciliar ao máximo os 

interesses pessoais e os da 

organização. 

 

Primeiro grupo: respostas 

foram anônimas, em 

pedaços de papel 

 

Demais grupos: as respostas 

foram abertas, por escolha 

dos próprios grupos. 

 
Onde você 

quer 

trabalhar 

no “novo” 

CPD ?  



Mobilidade 

 

Substancial mobilidade em 
relação às atividades 
atualmente exercidas. 

 

Todos os novos órgãos tiveram 
candidatos em primeira ou 

segunda opção, garantindo o 
funcionamento dos novos 
setores e atendendo ao 
interesse pessoal dos servidores. 

 

 

O processo de construção 
coletiva:  

motivar as equipes para a 
mudança, 

amenizar as incertezas, 

diminuir as resistências. 

 

Sistemas de 
Informação 

Infraestrutura 

Sustentação 

Soluções de 
Software: 

Teste 

Soluções de 
Software: 

Desenvolvime
nto 

Produção e 
Suporte 



O Processo de Implantação da 

Nova Estrutura  

Período de transição: 

mudança sem uma 

ruptura nos serviços 

prestados. 

Mudança do layout: 

para promover a 

percepção da 

mudança 

organizacional 

 



AÇÕES DE ENDOMARKETING 

Cerimônia de entrega para os novos gestores de um adesivo 
com o nome de seu órgão (4/abril/2014) 



As marcas da mudança 

 

Criando a 
expectativa 

para 

apresentação 
do primeiro 

vídeo 
institucional do 

CPD  

e 

lançamento 

da nova 

logomarca 
 



Resultados 

Equipe responsável pela 
produção dos serviços (nível 2) 

Central de Atendimento em 
cada Campus 







Resultados 

• Novo Software para 

Gerenciamento de 

Serviço (ITSM) 

• Comitê Consultivo 

de Mudança 

• Descrição Formal 

dos Perfis Técnicos 

e dos Cargos de 

Chefia  

• Grupo de Definição 

da Padronização 

do Processo de 

Software 

• Criação Ambientes 

especializados 

 

 



CONCLUSÃO 

A ampla discussão realizada e a efetiva participação dos 

colaboradores na construção de uma nova proposta de 
trabalho criou um compromisso de esforço coletivo para o 

sucesso do projeto.  

 



GRACIAS 

jussara@cpd.ufrgs.br 


