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Resumo 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo principal a identificação e análise do impacto das 

práticas ITIL na flexibilidade organizacional de uma empresa multinacional de TI, sendo a 

pesquisa de natureza quali-quantitativa e exploratória. Para atingir este objetivo, foram feitos 

estudos teóricos das temáticas burocracia, flexibilidade organizacional, controle 

organizacional, governança em TI e ITIL, de forma a se obter um melhor entendimento do 

problema de pesquisa. Para efeito de análise foi considerado nesta pesquisa um conjunto de 

onze processos do ITIL – service desk, gerência de incidentes, gerência de problemas, 

gerência de mudanças, gerência de configuração, gerência de release, gerência de nível de 

serviço, gerência de disponibilidade, gerência de capacidade, gerência de continuidade e, por 

fim, gerência financeira de serviços de TI -  agrupados nas suas duas áreas centrais – service 

support e service delivery. Na seqüência foi construída e validada, com base em modelos 

teóricos desenvolvidos por Volberda (1997), Tenório (2002) e Golden e Powell (1999), uma 

escala destinada a medir o potencial de flexibilidade relacionado a cada um dos processos 

centrais do ITIL. As dimensões adotadas para medir a flexibilidade foram: planejamento 

organizacional, ação gerencial, impacto da TI na força de trabalho, gestão de RH, impacto 

na eficiência, sensibilidade, versatilidade e por fim robustez.  O instrumento de pesquisa 

utilizado foi entrevista semi-estruturada. A coleta de dados foi realizada com dez 

entrevistados de uma empresa multinacional de TI, sob conveniência, distribuídos entre 

gerentes e não-gerentes, certificados e não certificados nas práticas do ITIL. Foram adotados 

os testes estatísticos t student e não paramétrico de Wilcoxon. O resultado da pesquisa indicou 

que a área de service support do ITIL, por possuir maior foco operacional, apresenta 

tendência à flexibilidade. O oposto foi encontrado para a área de service delivery, que possui 

maior foco tático. Os resultados sugerem ainda que a disciplina gerência de mudanças é a que 

mais contribuiu para a flexibilidade na empresa, seguida da disciplina gerência de incidentes e 

da função service.  

 

 Palavras-chave: Flexibilidade organizacional – ITIL – eficiência – ação gerencial – 

planejamento organizacional 
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Abstract 
 
 

The present work has as main objective the identification and impact analysis for the 

practice ITIL in the organizational flexibility of a multinational IT company, being this study 

of quali-quantitative and exploratory nature. To achieve this objective, some theoretical 

studies on bureaucracy, organization flexibility, control, IT governance and ITIL were done, 

as a form to better understand the research problem. For analysis effect a set of eleven ITIL 

process was considered in this research – service desk, incident management, problem 

management, change management, configuration management, release management, service 

level management, availability management, capacity management, continuity management 

and finally IT financial services management – grouped in its two core areas – service support 

and service delivery. Then a scale was constructed and validated, on the basis of theoretical 

models developed by Volberda (1997), Tenório (2002) and Golden and Powell (1999), to 

measure the flexibility related to each process comprising the ITIL core. The dimensions 

adopted to measure flexibility were: organization design task, managerial task, IT impact on 

work force, HR management, efficiency impact, sensitivity, versatility and robustness. The 

instrument used in research was a semi-structured interview, which was divided in two parts. 

The data collection was performed with ten interviewed people from an IT multinational 

company, based on convenience, some were managers and there were users, some were ITIL 

certified and others not. The statistic tests of t student and Wilcoxon non-parametric were 

adopted. The result of the research indicated that the ITIL service support area, for possessing 

greater operational focus, presents flexibility trend. The opposite was found for the service 

delivery area, which has greater tactical focus. The results also suggest that the change 

management discipline was the one that contributed for the most flexibility inside the 

company, followed by incident management discipline and the service desk function. 

 
Key-words: organizational flexibility – ITIL – efficiency – management action – 
organizational plan 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 

A passagem para o século XX marcou o início de um grande avanço para a 

Administração. Esse avanço foi impulsionado pela expansão da Revolução Industrial na 

América, criando uma nova realidade para as organizações. 

 

Uma das mais importantes figuras deste novo tempo foi o norte-americano Frederick 

Winslow Taylor (1856-1915). Como engenheiro-chefe das fábricas de aço Midway, na 

Filadélfia, após estudar os conceitos de temporalidade e movimento na produção, introduziu, 

em 1881, um método para aumentar a produtividade, baseado na racionalização da produção 

em série, que revolucionou a organização da empresa: o processo de produção passava a ser 

subdividido em pequenos segmentos, que eliminavam todo o tipo de movimentos supérfluos, 

utilizando, para isso, planilhas e cronômetros, poupando, assim, tempo e acelerando o ritmo 

(MAXIMIANO, 2005).    
 

Os princípios da administração científica de Taylor, desta forma, buscavam um aumento 

da produtividade por meio da decomposição de cada etapa do processo de trabalho, com a 

especialização da tarefa e a desqualificação do trabalhador (CATTANI, 2002).  
 

Outro que deixou grande contribuição prática à resolução de problemas de eficiência foi 

Henry Ford (1863-1947), criador da linha de montagem móvel. Ford desenvolveu um 

processo onde as várias etapas de fabricação foram distribuídas ao longo de uma esteira 

rolante e cada empregado deveria acoplar um componente padronizado. A idéia era evitar 

hesitações e perda de tempo (MAXIMIANO, 2005).   

  

Como o fordismo deixou de atender às pessoas em favor da padronização da produção e 

conseqüente imobilidade do funcionário, passou-se a demandar uma gestão mais flexível e 

participativa. É nesse contexto social de sublevação que se dá a crise do fordismo, como um 

sistema formal, e a ascensão do pós-fordismo, como uma evolução para o sistema pós-

burocrático e menos formal que tem como pressuposto estabelecer uma gestão mais flexível 

(BRANDÃO NETO et al., 2005). 

 

Tenório (2002, p.131) utiliza o “conceito de fordismo como semelhante à rigidez 

organizacional e o de pós-fordismo como semelhante à flexibilização organizacional”. 



10 
 

A desestruturação das economias européias após a Segunda Guerra permitiu que as  

empresas norte-americanas consolidassem sua hegemonia dando início ao fenômeno da 

transnacionalização (MINIAN, 1984). 

 

Neste novo espaço econômico, as grandes corporações passam a estabelecer suas 

estratégias em nível mundial, sem reconhecer limitações de âmbito nacional. Visam a  

maximizar o lucro da corporação e, para tanto, alocam seus recursos no lugar que melhor 

sirva a este objetivo (TORRES JR., 1994). 

 

Desta forma, muitas empresas têm integrado seus processos centrais, relacionando 

atividades que têm impacto para o negócio e cortando outras que não adicionam valor. 

Entretanto, somente poucas mudaram a forma pela qual controlam suas organizações. O 

poder, na maioria das companhias, permanece nas unidades verticais, algumas vezes focadas 

em regiões, às vezes em produtos, às vezes em funções. Assim, os feudos ainda preservam seu 

espaço, suas pessoas e seus recursos (HAMMER e STANTON, 1999).  

 

Para Hammer e Stanton (1999, p.1), “a combinação de processos integrados e de 

organizações fragmentadas tem criado uma forma de dissonância cognitiva em muitos 

negócios: os processos horizontais impulsionam as pessoas em uma direção; os tradicionais 

sistemas de gerência verticais, em outra. A confusão e o conflito dos processos, desta forma, 

indeterminam o desempenho das empresas.” 

 

 Um dilema fundamental na formulação de uma estratégia é a necessidade de se 

reconciliar as forças de estabilidade e de mudança – concentrar esforços e obter eficiências 

operacionais por um lado e, ainda assim, por outro, adaptar-se e manter a ligação com o 

ambiente externo em mutação (DA SILVA, 2000). 

 

 Dessa forma, Mintzberg (1987) afirma que o planejamento estratégico não é um meio de 

criar uma estratégia, mas de adaptar uma estratégia já criada – de determinar formalmente 

suas implicações. Sua natureza é analítica, enquanto que a criação da estratégia é de síntese 

(DA SILVA, 2000). 
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Segundo Malhotra (1998), a necessidade de sinergia entre tecnologia e capacidade 

humana é baseada na distinção entre o “antigo mundo dos negócios” e o “novo mundo dos 

negócios”.  

 

Nesta visão, o “antigo mundo dos negócios” é caracterizado por ambientes previsíveis, 

em que o foco está na eficiência baseada em otimização. Este é o mundo da competência 

baseada na “informação” como um ativo, já que a estratégia está em controlar o 

comportamento dos agentes organizacionais, para alcançar os objetivos pré-especificados. A 

informação e os sistemas de controle são usados “nesse mundo” para alinhar os atores 

organizacionais com as boas práticas (best practices) pré-definidas (MALHOTRA, 1998).  

 

Em contraste, o “novo mundo dos negócios” é caracterizado por níveis elevados de 

incerteza e pela impossibilidade de prever o futuro. O uso da informação e dos sistemas de 

controle podem não ser suficientes para atingir os objetivos pré-especificados nem a 

competência organizacional a longo prazo. Esse é o “mundo” que desafia a maneira aceita de 

se fazer as coisas. O foco está não somente em encontrar as respostas certas, mas em 

encontrar as perguntas corretas. Esse “mundo” contrasta com o “velho mundo” por estimular 

a “ação correta” em vez de “seguir uma determinação certa” (MALHOTRA, 1998).  

 

As telecomunicações e a informática, isoladamente, têm contribuído para grandes 

transformações em nossa sociedade. Elas encurtam distâncias e permitem que máquinas 

assumam e executem, com excepcional competência, tarefas que exigiam muito tempo e 

esforço (GRAEML, 2000). 

 

Os impactos de sua utilização no modo de vida das pessoas, na forma como as empresas 

trabalham e relacionam-se umas com as outras, e no mundo, de forma geral, têm sido tão 

marcantes que muitos autores consideram que vive-se uma nova era, a “era da informação”.  

Essa nova era fica tão mais evidente quanto mais as tecnologias de informática e 

telecomunicações convergem para um único ponto, tornando-se difícil separar uma da outra. 

Ao conjunto de tecnologias resultantes da utilização simultânea e integrada de informática e 

telecomunicações, chamou-se de TI - Tecnologia da Informação (GRAEML, 2000). 
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O processo de globalização teve um impacto direto na formação profissional dos 

indivíduos. Novas competências se fizeram necessárias na busca de maior produtividade e 

flexibilidade, em um mercado cada vez mais competitivo (QUINTÃO et al., 2000).  

 

Neste contexto, verifica-se que, cada vez mais, as empresas de tecnologia da informação 

tornam-se dependentes da literatura e das práticas organizacionais criadas pelos norte-

americanos. Os investimentos realizados por essas empresas em treinamentos e certificações 

são cada vez mais significativos, com o objetivo de garantir a transparência da governança 

corporativa e atrair a confiança dos investidores.  

  

Essas ações, se por um lado movimentam a economia por meio da “indústria das 

certificações”, por outro, podem limitar a liberdade de criação dos funcionários. Em 

ambientes com normas muito rígidas, o raciocínio de gerentes e funcionários tende a  ficar 

limitado. Como conseqüência, os profissionais podem agir, pensar e ter idéias repetidas ou 

muito parecidas (MULLER, 2002). 

 

Analisando o mercado, observa-se que a sobrevivência das empresas está cada vez mais 

atrelada à adoção das práticas de governança corporativa, à diferenciação que garante a 

competitividade e à capacidade de fornecer respostas rápidas às constantes mutações do 

mercado. Em todos esses casos, o uso da tecnologia da informação em suas várias instâncias é 

indispensável (MENDES, 2006). 

 

A verdade é que, com a explosão mundial da dependência do negócio e dos clientes à TI, 

com a construção de infra-estruturas cada vez mais complexas, as empresas reconheceram que 

além de técnicos especializados e de tecnologia atualizada, o negócio precisa ser suportado 

por um conjunto de boas práticas (best practice). As organizações que não perceberem isto 

tendem a ficar para trás (VITORINO DE JESUS, 2006). 

 

 O conceito de governança em TI é derivado do conceito de governança corporativa. O 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa define a governança corporativa como “o 

sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos 

entre acionistas/cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e 

conselho fiscal” (VIEIRA, 2005). 
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 Segundo o IBGC (2006), as boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de 

aumentar o valor da sociedade, facilitar seu acesso ao capital e contribuir para a sua 

perenidade, de forma transparente, com os custos e riscos controlados. Com o mesmo intuito, 

a área de TI das empresas vem investindo esforços e recursos financeiros, para instituir o que 

foi denominado de governança em TI.  

 

 O IT Governance Institute (2006) define a governança em TI como uma estrutura de 

relacionamentos e processos, para dirigir e controlar a organização de modo a atender os 

objetivos dessa organização, adicionando valor, ao mesmo tempo em que equilibra os riscos 

em relação ao retorno da TI e seus processos. 

 

Dentre as ferramentas à disposição do CIO (Chief Information Officer) para a aplicação 

de governança em TI está o ITIL (IT Infrastructure Library). O ITIL, em linhas gerais, é um 

conjunto de livros – com recomendações por área de atuação –, que contém as boas práticas já 

adotadas em diversas empresas do mundo para o gerenciamento da infra-estrutura de TI  

(BARELLA, 2005).  

 

O objetivo das boas práticas é reduzir os custos de tecnologia e melhorar o desempenho 

dos ativos de tecnologia e da área de TI como um todo (MANSUR, 2007). 

 

O ITIL é baseado na premissa de que todos os tipos de negócios são altamente 

dependentes dos serviços de TI e de que todos têm a responsabilidade de fornecer a maior 

QoS (Quality of Service) aos seus clientes (VITORINO DE JESUS, 2006). 

 

 Não existe uma única expressão para definir qualidade de serviço. Num passado ainda 

recente, QoS (Quality of Service) tinha conotações mais específicas para algumas tecnologias 

de rede, tal como ATM, mas o termo é agora mais amplamente usado. Fala-se de QoS nos 

sistemas de armazenamento em disco, nos sistemas operacionais etc.  Em outras palavras, é a 

capacidade de satisfação das necessidades das aplicações dos usuários (MELO, 2001). 

 

O propósito principal deste trabalho é investigar se uma empresa pode sofrer algum 

impacto na perda de sua flexibilidade organizacional, ao decidir-se pela adoção das boas 

práticas do ITIL no seu ambiente de TI. 
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Escolheu-se, para este trabalho, o método de estudo de caso simples, do qual pretende-se, 

por meio de ênfase exploratória, trazer à tona informações sobre como a empresa aplica as 

boas práticas do ITIL no seu ambiente de TI e como a adoção  dessas “boas práticas” pode 

impactar a flexibilidade das suas operações diárias e o atendimento aos seus clientes.  

 

A fim de atingir os objetivos descritos, o presente estudo analisa uma grande empresa 

multinacional, atuante no setor de tecnologia da informação. Neste estudo, resguarda-se a 

identidade desta empresa identificando-a, apenas, como “Empresa Beta”. 

 
 

1.1 Razão da escolha do tema 
 

 

A escolha do tema deveu-se em grande parte à observação do crescimento do número de 

profissionais e empresas da área de Tecnologia da Informação (TI) que têm investido em 

treinamentos e certificações das boas práticas ITIL, como forma de melhorar a qualidade dos 

serviços de TI e a sua gestão efetiva. Levou-se em conta, também, a importância que o 

conceito de flexibilidade, no contexto da globalização, assumiu a partir dos anos de 1980 em 

todo o mundo e, mais particularmente, no Brasil. 

 

Este estudo é o resultado da experiência do autor no ambiente interno de uma 

organização multinacional de TI, no qual procurou verificar se a implantação das boas 

práticas do ITIL alteram, de alguma forma, a flexibilidade organizacional. 

 
 

1.2 Contextualização 
 

 

A partir dos anos 1980, devido a uma maior aceleração das mudanças do ambiente das 

organizações e do crescimento da competitividade, as empresas - que em sua maioria 

apresentavam estruturas rígidas, concentradas em sistemas de planejamento e controle que 

privilegiavam a estabilidade e a preservação - passaram a buscar uma característica que lhes 

possibilitasse maior agilidade e velocidade de resposta às mudanças, de forma a garantir sua 

sobrevivência: a flexibilidade organizacional (BORGES, 2005). 
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Este movimento interno às empresas pode ser constatado por meio do surgimento de 

inúmeros modelos organizacionais no seio da teoria administrativa, os quais tentam 

abandonar a idéia das organizações pensadas como máquinas, herdada do 

taylorismo/fordismo, visando  a atingir um novo modelo em que a mão-de-obra seja motivada 

e envolvida na busca e conquista dos mercados restritos sob intensa competição (TORRES 

JR., 1994). 

 

Segundo Tenório (2002, p.163), “o modelo flexível de gestão organizacional (pós-

fordista) é utilizado para caracterizar a diferenciação integrada da organização da produção e 

do trabalho, sob a trajetória de inovações tecnológicas, em direção à democratização das 

relações sociais nos sistemas-empresa”.  

 

“O sistema pós-fordista de produção se caracteriza, sobretudo, pela sua flexibilidade. [...] Os mercados 
são cada vez mais volúveis e imprevisíveis. [...] A empresa individual, portanto, põe ênfase na 
flexibilidade, na sua capacidade de reagir a, e de procurar mudanças de mercado. A flexibilidade se 
manifesta de várias formas: em termos tecnológicos; na organização da produção e das estruturas 
institucionais; no uso cada vez maior da subempreitada; na colaboração entre produtores 
complementares. À flexibilização na produção corresponde uma flexibilização no mercado de 
trabalho, das qualificações e das práticas laborais.” (TENÓRIO, 2002, p. 163). 

  

De acordo com Volberda (1998), parece haver consenso entre os administradores de que 

o futuro das formas organizacionais passa longe das prescrições tradicionais que pregam o 

controle de cima para baixo, o mecanicismo e a hierarquia. A flexibilidade é, cada vez mais, 

considerada uma marca de excelência organizacional. Ainda, segundo o autor, a empresa 

flexível facilita a criatividade, inovação e velocidade, enquanto mantém coordenação, foco e 

controle. 

 

O novo viés da teoria organizacional é substituir sua racionalidade instrumental1, até 

agora predominante e derivada do padrão de acumulação mecanicista, por uma racionalidade 

substantiva2, que permita a concepção de estruturas mais adequadas às estratégias de 

integração e flexibilidade dos espaços transnacionais (MORGAN, 1986).  

                                            
1 A racionalidade instrumental refere-se ao exercício de uma racionalidade científica, típica do positivismo, que 
visa à dominação da natureza para fins lucrativos, submetendo a ciência, a técnica e a própria produção cultural 
ao capital (ADORNO e HORKHEIMER, 1997; MATOS, 1995). No âmbito das organizações, a partir do uso 
extremado da racionalidade instrumental, o ambiente organizacional, distanciado de uma noção ético-valorativa, 
poderá tornar-se propício ao abuso de poder, à dominação, à dissimulação de intenções (SERVA, 1996). 
 
2 A racionalidade substantiva é um atributo natural do ser humano, visto que reside na psique humana , e é a 
partir dela que os indivíduos podem buscar conduzir sua vida pessoal na direção da auto-realização e do 
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Tendo em vista que os desafios impostos às organizações são cada vez maiores e mais 

complexos, tornam-se necessárias inovações rápidas e constantes por meio de novos 

processos e formas de gestão. É preciso agilidade para produzir mais e melhor. E, para isso, 

estas mesmas organizações procuram técnicas, métodos e processos que lhes permitam 

respostas mais claras, rápidas e condizentes (DO CARMO, 2003). 

 

Neste contexto, pode-se dizer que a organização enfrenta um grande paradoxo: quanto 

mais incerto o futuro, mais ela precisa estar preparada para enfrentá-lo, tendo que definir 

alternativas para garantir o seu desenvolvimento e perenidade no mercado, o que significa não 

somente assegurar o bom desempenho no presente, mas também prover de competência e de 

capacitação seus profissionais para enfrentar os desafios do futuro, sob condições de 

constantes e bruscas mudanças (ORLICKAS, 2001). 

 

De acordo com Mendes e Guimarães (2002), o termo flexibilidade organizacional refere-

se a um conjunto de iniciativas adotadas pela organização, que visa a aumentar a sua 

efetividade e sua capacidade de reagir positivamente às variações do ambiente.   

 

Em modelos flexíveis de gestão, pressupõe-se encontrar alguns princípios básicos como 

autonomia, descentralização, inovação, visão sistêmica, valorização das pessoas e foco em 

resultados. A flexibilidade tem sido apontada por diversos autores como um dos caminhos 

para as organizações serem capazes de implementar e se adaptar a mudanças do ambiente 

externo, de forma a se manterem competitivas e assegurar uma posição sustentável no 

mercado (MENDES E GUIMARÃES, 2002). 

 

O ambiente corporativo atual exige uma demanda crescente das organizações de TI para 

suprir as necessidades em expansão dos usuários. Os avanços da tecnologia têm permitido que 

as organizações de TI possam atender melhor essas novas exigências e têm criado outras  

oportunidades de negócios. Entretanto, equipes lidando com novas tecnologias correm o risco 

de perder o foco nos objetivos de negócios da empresa, fazendo com que os investimentos em 

tecnologia sejam questionados. Ao mesmo tempo, projetos de tecnologia continuam sendo um 

                                                                                                                                        
autodesenvolvimento, engajando-se de forma mais expressiva no processo de desenvolvimento social e, no 
âmbito da teoria administrativa, no processo de desenvolvimento da própria organização (RAMOS, 1989). 
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desafio para a TI, visto que muitos deles fracassam, não atingindo os resultados esperados. 

Embora a tecnologia tenha um papel importante para suprir as exigências de confiabilidade, 

disponibilidade e segurança nos serviços de TI, essa, por si só, não é suficiente para atingir 

esse objetivo. Atingir a excelência nos processos e nas pessoas envolvidas também é 

necessário (BRÜGGEMANN e PORTO, 2006). 

 

É vital que negócios corporativos tenham equipes de TI com papéis e responsabilidades 

bem definidos, usando efetivamente processos e gerenciamento nas operações de TI 

(BRÜGGEMANN e PORTO, 2006). 
 

Inicialmente, a TI era entendida apenas como suporte às operações das organizações. No 

entanto, ela cada vez mais passa a ter um caráter estratégico que permite viabilizar novas 

estratégias empresariais (ZORELLO, 2005). 

 

Segundo Laurindo et al. (2001), o uso eficaz da TI e a integração entre sua estratégia e a 

estratégia do negócio vão além da idéia de ferramenta de produtividade, sendo muitas vezes 

fator crítico de sucesso. Hoje, o caminho para esse sucesso não está mais relacionado somente 

com o hardware e o software utilizados, ou ainda com metodologias de desenvolvimento, mas 

com o alinhamento da TI com a estratégia e características da empresa, assim como com sua 

estrutura organizacional. 

 

Spohr e Sauvé (2003) consideram que a melhor forma de gestão é aquela que concilia a 

busca pela melhoria da produtividade, com redução de custos, com flexibilidade e habilidade 

para reagir às mudanças e inovações, atuais e futuras. Entretanto, essa conciliação não é uma 

tarefa fácil, já que as empresas precisam quebrar as barreiras que existem entre a forma 

operacional de fazer negócios e a forma estratégica de fazer negócios. 

 

Independentemente da contribuição que a TI possa proporcionar ao ambiente de 

negócios, é preciso, antes, analisar o perfil da empresa. Se ela não estiver preparada para 

usufruir de uma tecnologia, os investimentos realizados podem não solucionar os seus 

problemas e, além disso, trazer prejuízo de tempo e dinheiro (SPOHR; SAUVÉ, 2003). 
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Muitas organizações têm implantado sistemas de qualidade integrando vários 

departamentos – ou, em alguns casos, a totalidade da empresa -, para obtenção da melhoria 

contínua de seus produtos e serviços. São disponibilizadas “boas práticas” para governança de 

TI alinhadas ao processo de negócios das organizações, práticas essas que são auditadas e 

certificadas por instituições idôneas (ZORELLO, 2005). 

 

Dentre as “boas práticas” disponíveis na área de TI, uma das mais conhecidas é o ITIL – 

Information Technology Infrastructure Library – o qual tem como foco principal a operação e 

a gestão da infra-estrutura de tecnologia de informação na organização, incluindo todos os 

assuntos que são importantes no fornecimento dos serviços de TI (BLAU, 2004). 

 

O ITIL descreve os processos que são necessários para a utilização e o gerenciamento da 

infra-estrutura de TI, de modo a fornecer qualidade de serviço aos clientes de TI com custos 

justificáveis. Ou seja, relaciona os custos de serviços de tecnologia da informação e como 

esses trazem valor estratégico ao negócio. O interesse pelo ITIL deve-se ao fato de que, por 

meio de metodologias (processos) padronizadas de gerenciamento do ambiente de TI, é 

possível obter-se uma relação adequada entre custos e níveis de serviços prestados pela área 

de TI (SORTICA et al., 2004). 

 

Segundo Vitorino de Jesus (2006), apesar do ITIL já ter sido criado há alguns anos, só 

agora ele chama a atenção dos CIOs por estar bastante relacionado com as novas e 

importantes tendências do mapeamento de serviços de TI nos processos de negócio. 

 

O ITIL encoraja uma apreciação “end-to-end” da disponibilidade do serviço para que a 

equipe esteja consciente das conseqüências das suas ações no decorrer do processo. Se o staff 

está consciente do papel do ITIL, e de como esse pode contribuir para alcançar bons 

resultados nos negócios, os benefícios tendem a aparecer. A comunicação entre os 

departamentos melhora muito; a priorização do esforço alocado à resolução de incidentes e 

problemas torna-se claro e não ambíguo; mudanças são testadas e construídas de forma mais 

eficiente e eficaz (VITORINO DE JESUS, 2006). 

  

Apesar dos benefícios sugeridos pelo ITIL, sabe-se que mudanças, inevitavelmente, 

geram resistências nas organizações. E isso ocorre porque as pessoas tendem a reagir 

negativamente a qualquer tipo de regra que modifique o status quo.  Em consonância com o 
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exposto, sabe-se que as práticas de governança adicionam um grande número de controles que 

resultam em mudanças comportamentais. Logo, não é difícil perceber porque executivos e 

profissionais de TI torcem o nariz para o assunto, provavelmente por causa da rigidez desse 

termo. No entanto, o fato é que, gostando ou não, a maioria dos profissionais precisa se 

acostumar com as diretrizes ditadas pelas políticas de governança, cada vez mais em prática 

nas companhias (FUSCO, 2006). 

 

Assim, como já dito, o propósito desta pesquisa é analisar o impacto das práticas ITIL na 

flexibilidade organizacional, por meio de um estudo de caso simples em uma empresa 

multinacional de TI. Avalia-se o esforço requerido na importação de tecnologia da informação 

e a capacidade de assimilá-la e aplicá-la com fins comerciais. (LEONARD-BARTON, 1998). 

Serão observadas as duas áreas centrais do ITIL: o service delivery e service support. 

 

 

1.3 Importância do assunto 
 

 

O trabalho está alinhado ao escopo dos interesses de pesquisas institucionais da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas – EBAPE, da Fundação Getúlio Vargas – 

FGV, vinculando-se, mais especificamente, à linha de pesquisa Organizações e Gerência. 

Ademais, integra a agenda de pesquisa sobre “O Papel da TI nas Organizações”, coordenada 

pelo Professor  Doutor Luiz Antonio Jóia (EBAPE/FGV). 

 

O atual mundo de negócios requer que as organizações implementem, rápida e 

efetivamente, práticas que garantam a absorção de novos negócios e mantenham os já 

estabelecidos. As organizações devem adquirir maior capacidade para responder aos novos 

requisitos do mercado, fortalecendo o seu posicionamento estratégico.  

 

A adoção efetiva de gestão de serviços, redução de custos, incremento da qualidade, 

aumento da confiança dos clientes nos serviços prestados, maior produtividade, controle dos 

ativos e motivação do corpo de gestão e funcional, são os principais desafios de uma 

organização de TI. É neste contexto que o modelo ITIL se expande rapidamente em nível 

mundial (SANTOS, 2006). 
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 Torna-se indispensável gerir de forma efetiva os serviços de TI em uma organização, 

proporcionando qualidade a eles, e alinhando-os às necessidades do negócio. Isto é 

conseguido, em primeiro lugar, com o entendimento de quão importante são os processos para 

o alcance dos objetivos organizacionais. Numa organização focada em seus processos (e não 

apenas em tarefas individuais ou no produto final), há o entendimento dos funcionários sobre 

como as tarefas individuais se relacionam entre si e contribuem para o resultado desejado 

(DAVENPORT, 1994). 

 

Em artigo polêmico, Wood e Caldas (2000) argumentam que muitas empresas 

implantaram o sistema ERP – Enterprise Resource Planning - apenas para “seguir a manada” 

de implementações que ocorreram no final dos anos 1990, mas que em muitas 

implementações havia uma busca de tecnologia que permitisse aumento do controle sobre as 

operações e, conseqüentemente, aumento da centralização. Desta forma, as empresas 

passaram a ver o ERP como solução perfeita para aquelas organizações que lidam com 

ausência de controle, havendo, assim, o interesse na centralização e conseqüente 

padronização.  

 

Segundo Jamil (2001), o ERP é um sistema integrado e possui uma arquitetura aberta, 

viabilizando a operação com diversos sistemas operacionais, bancos de dados e plataformas 

de hardware. Desta forma, é possível a visualização completa das transações efetuadas por 

uma empresa. Esse sistema oferece às organizações a capacidade de modelar todo o panorama 

de informações que possui e de integrá-lo de acordo com suas funções operacionais.  

 

De forma análoga ao ERP, a presente pesquisa se torna importante por permitir 

investigar, no caso do ITIL, se os investimentos realizados em treinamentos e certificações 

das boas práticas, de fato, trazem benefícios para as organizações e para os profissionais, não 

se tratando, meramente, de um caso de modismo ou de um “efeito manada”.  

 

O uso de TI oferece benefícios que podem incluir custo, produtividade, qualidade, 

flexibilidade e inovação, sendo que cada uso tem uma composição própria desses 

(ALBERTIN, 2003). O desafio das organizações é determinar, o mais precisamente possível, 

quais dos benefícios realmente são ofertados e desejados, pois esta identificação será a base 

para a confirmação do desempenho empresarial. 
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A contribuição fundamental deste trabalho para a Academia está em relacionar um tema 

em evidência na área de TI - “ITIL” - com a “flexibilidade organizacional” - tema 

amplamente discutido no mundo acadêmico.  O método de estudo de caso simples, com 

utilização de uma pesquisa exploratória, permitirá obter importantes conclusões acerca do 

assunto estudado.      

 

 

1.4 Estruturação da dissertação 
 

 

A dissertação foi estruturada da seguinte forma: 
 

O capítulo um introduz o leitor à dissertação. Nele é apresentada a razão de escolha do 

tema, a contextualização do trabalho, a importância do assunto e a estruturação da dissertação. 

 

O capítulo dois apresenta o problema estudado, a pergunta de pesquisa, os objetivos e as 

premissas básicas assumidas. 

 

O capítulo três traz o referencial teórico, com a revisão de literatura relativa aos conceitos 

de burocracia, flexibilidade organizacional, controle organizacional, governança em TI e, por 

fim, ITIL.  

 

O capítulo quatro descreve o método de pesquisa, com sua validade, confiabilidade e 

sustentação. 

 

O capítulo cinco descreve o caso de pesquisa, incluindo a coleta de dados, apresentação 

dos resultados e sua análise. 

 

O capítulo seis traz as discussões sobre o trabalho. 

 

O capítulo sete é uma síntese do trabalho, apresentando as conclusões obtidas, as 

recomendações e as implicações acadêmicas e gerenciais oriundas dessa dissertação. 

 

A última parte é dedicada às referências e aos apêndices. 
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2 PROBLEMÁTICA 
 
 
2.1 Pergunta de pesquisa 

 
 

Conforme visto na introdução deste trabalho, o alinhamento entre negócios e TI é uma 

questão que vem sendo bastante debatida na literatura de Administração e Sistemas de 

Informação. Contudo, ainda existem lacunas importantes de conhecimento. Um dos pontos 

específicos que não tem sido adequadamente coberto é o impacto das práticas ITIL na 

flexibilidade organizacional. 

 

O ITIL considera que um serviço de TI é um conjunto de recursos que auxiliam no 

atendimento das necessidades do negócio. Sendo assim, o ITIL gerencia a infra-estrutura de 

TI por meio da descrição de processos necessários para o suporte ao gerenciamento de TI 

(SORTICA, 2004). 

 

Assim, o problema de pesquisa a ser estudado reside na seguinte pergunta: “Como a 

flexibilidade organizacional é impactada pelo conjunto de boas práticas (best practices) ITIL 

em uma empresa de TI ?”  

 

A importância da empresa de TI neste caso se deve ao fato dela não só adotar o conjunto 

de boas práticas internamente, mas também por ela oferecer este tipo de serviço na forma de 

consultoria para o mercado.  

 

Afinal, segundo Vitorino de Jesus (2006), as organizações de TI necessitam ser rápidas e 

flexíveis para lidar com as constantes mudanças no mercado. 

 

 
2.2 Objetivo geral 

 
 

O objetivo geral deste trabalho foi identificar como a flexibilidade organizacional é 

impactada pelo conjunto de boas práticas ITIL por meio de um estudo de caso simples, em 

uma empresa multinacional de TI.  
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2.3 Objetivos específicos 
 

Para atender ao objetivo geral apresentado anteriormente, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

(1) Definir o conceito de ITIL e suas principais aplicações; 

 

(2) Analisar o conceito de flexibilidade organizacional; 

 

(3) Compreender que fatores motivaram a empresa a implantar o ITIL; 

 

(4) Identificar os processos e controles que suportam o gerenciamento da infra-estrutura 

de TI; 

 

(5) Verificar o quanto esses processos e controles são determinados pela adoção do 

ITIL; 

 
(6) Observar o grau de alinhamento dos objetivos estratégicos de TI com a estratégia de 

negócios da empresa, verificando de que forma contribui para o atingimento do 

objetivo geral. 

 

(7) Analisar se os processos e controles determinados pela adoção do ITIL colaboram 

para a flexibilização ou o “engessamento” das ações da organização. 

 

 

 2.4 Construção da pesquisa 
 
 

A construção da pesquisa foi calcada em três pilares: 

 

• Revisão da literatura: levantamento do referencial teórico para compreensão 

dos assuntos envolvidos; 
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• Instrumento de pesquisa: utilizado como modelo para nortear o estudo de caso 

da empresa; 

 

• Estudo de caso da empresa: compreendendo a coleta, análise e interpretação 

dos dados obtidos na empresa pesquisada. Este estudo de caso é único, de 

cunho exploratório, e visa a identificar, utilizando dados quali-quantitativos, o 

nível de flexibilidade organizacional gerado com a implantação do ITIL.  

 

O instrumento de pesquisa adotado para a coleta de dados foi a entrevista semi-

estruturada, por permitir ao pesquisador elaborar novos questionamentos decorrentes das 

respostas dos entrevistados, com vistas a um maior aprofundamento das questões básicas 

(LUDK e ANDRÉ, 1986). 

 

Segundo Triviños (1987), a entrevista semi-estruturada, ao mesmo tempo que valoriza a 

presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante tenha  

a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação. 

 

O roteiro de entrevistas foi elaborado a partir dos objetivos do estudo, revisão da 

literatura e da própria experiência profissional do pesquisador. Ele foi constituído de dois 

blocos, assim divididos: Bloco 1 – perfil do entrevistado. Bloco 2 – perguntas específicas 

relacionadas ao tema de pesquisa. 

 

 
2.5 Contorno da pesquisa 
 
 

A pesquisa restringiu-se à análise dos impactos causados pelo conjunto de boas práticas 

ITIL na flexibilidade organizacional de uma empresa multinacional de TI. 

 

Visando a garantir a sua execução e homogeneidade ante o ponto de vista cultural, este 

estudo contemplou a subsidiária dessa organização no Brasil. Não foi objeto de estudo a sede 

dessa organização ou qualquer filial dessa empresa situada em outro país que não o próprio 

Brasil. 
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Também ficaram de fora deste estudo outros processos, normas e certificações de 

organismos internacionais, que não os relacionados às práticas ITIL, tais como: CobiT, 

ISO9000, CMM Level, PMP/PMI, BS7799 etc.   
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

Tendo em vista uma melhor compreensão do problema de pesquisa proposto no presente 

trabalho, foram desenvolvidas, abaixo, as cinco temáticas centrais que nortearam o estudo. 

 

 Primeiramente realizou-se a apresentação da temática burocracia, seguida das temáticas 

flexibilidade organizacional, controle organizacional, governança em TI, e, por fim, ITIL. 

 
 

3.1 Burocracia  
 
 

Controle, poder e dominação são temáticas centrais nas teorias organizacionais. Quando 

se fala em organizações, direta ou indiretamente, trata-se desses temas. Weber, por exemplo, 

considerado um marco nos estudos organizacionais, investigou a burocracia como um sistema 

de poder e dominação, de categoria semelhante ao patriarcalismo, patrimonialismo e 

feudalismo (MOTTA; PEREIRA, 1980). Esse poder estaria, em última instância, legitimado 

pela dominação racional-legal e pela racionalidade instrumental, tornando-se, ao longo do 

tempo, predominante e característico na sociedade contemporânea. 

 
A descrição de Weber sobre a burocracia é a base para a maioria dos estudos sobre 

controle e suas características são as principais categorias do que veio a ser chamado controle 

estrutural (BARKER, 1993). 

 

A burocracia é uma forma de dominação, sendo esta última entendida como a 

probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre 

determinadas pessoas indicáveis. O fundamento dessa dominação é a crença na legitimidade 

(Weber, 1999, p. 33). 

 
Os tipos puros (ideais) de dominação legítima são de três tipos. Primeiro, de caráter 

racional, que se baseia na crença na legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando 

daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação 

(dominação legal). Segundo, uma dominação de caráter tradicional, que se baseia na crença 

cotidiana da santidade das tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, 
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em virtude dessas tradições, representam a autoridade (dominação tradicional). E por fim uma 

dominação de caráter carismático, a qual se baseia na veneração extracotidiana da santidade, 

do poder heróico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens reveladas ou criadas 

pelo líder (dominação carismática) (Weber, 1999, p. 141). 

 
O tipo mais puro de dominação racional legal é o que se exerce por meio de um quadro 

administrativo burocrático, pois assim os funcionários são pessoalmente livres; são nomeados 

(e não eleitos) numa hierarquia rigorosa dos cargos; têm competências funcionais fixas; são 

remunerados com salários fixos em dinheiro, na maioria dos casos com direito à 

aposentadoria; em certas circunstâncias (especialmente em empresas privadas) podem ser 

demitidos pelo patrão, porém sempre podem demitir-se; seu salário está escalonado segundo a 

posição na hierarquia, segundo a responsabilidade do cargo e o princípio da correspondência à 

posição social; o cargo é exercido como profissão única ou principal; têm a perspectiva de 

uma carreira: progressão por tempo de serviço ou eficiência, ou ambas as coisas, dependendo 

do critério dos superiores; trabalham em “separação absoluta dos meios administrativos” e 

sem apropriação do cargo; e estão submetidos a um sistema rigoroso e homogêneo de 

disciplina e controle do serviço. 

 
A administração puramente burocrática é, segundo toda a experiência, a forma mais 

racional de exercício de dominação, porque nela se alcança tecnicamente o máximo de 

rendimento em virtude de precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade – isto é, 

calculabilidade tanto para o “senhor” quanto para os demais interessados –, intensidade e 

extensibilidade dos serviços e aplicabilidade formalmente universal a todas as espécies de 

tarefa (Weber, 1999, p. 145-146). 

 
De acordo com Tenório (2002), a racionalidade instrumental ou funcional fomenta o 

processo de burocratização da sociedade, processo que está relacionado ao conceito, também 

Weberiano, de autoridade racional-legal, que é um sistema baseado em normas, estabelecido 

por acordo ou imposição e implementado por uma equipe burocrática. Tal sistema, a 

burocracia, foi identificado por Weber por meio de um modelo “ideal”, composto das 

seguintes características: 

 

a) tarefas orientadas por normas escritas; b) sistematização da divisão do trabalho; c) 

cargos estabelecidos de forma hierarquizada; d) regras e normas técnicas fixadas para o 

desempenho de cada cargo; e) seleção de pessoal feita por meio de sistema de mérito; f) 
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separação entre propriedade e administração; g) necessidade de recursos livres de controles 

externos para garantir a liberdade da organização; h) profissionalização dos participantes; i) 

previsibilidade do comportamento dos seus membros. 

 
Segundo Chiavenato (1989), independentemente do tamanho, do tipo de atividade ou de 

proprietário, a organização moderna apresenta características semelhantes às do modelo 

burocrático, desenvolvido por Max Weber: o modelo de organização que se baseia no 

conceito de racionalidade. São apresentados como características principais do modelo 

burocrático, considerado o modelo da “eficiência”: a divisão do trabalho segundo a 

especialização funcional dos indivíduos; a hierarquia da autoridade; a existência de um 

conjunto de regras, ou seja, de um regulamento interno que estabelece direitos e deveres; a 

formalização das comunicações; a adoção do método de ‘meritocracia’; e o estabelecimento 

de procedimentos e métodos baseados na racionalidade.  

 
O debate em torno da racionalidade e eficiência das atividades humanas organizadas 

surgiu no momento em que um alto grau de especialização e divisão de trabalho, decorrente 

do progresso técnico, suscitou a criação e a proliferação de um complexo sistema 

organizacional que coordenasse as novas formas emergentes de atividades. Antes, enquanto 

os indivíduos estabeleciam relações menos diversificadas, nas quais o contato entre eles era 

direto e simples, a preocupação de racionalidade, se bem que estivesse presente naqueles 

sistemas, não constituía objeto de grande interesse científico (PEREIRA, 1976).  

 

É óbvio que a necessária proliferação dos complexos sistemas de coordenação do 

trabalho humano (fruto de um momento histórico), para bem cumprir as finalidades para as 

quais foram criados, teve de se munir, por sua vez, de uma série de instrumentos capazes de 

viabilizar o seu funcionamento planificado (PEREIRA, 1976). 

 

A lógica da moderna organização burocrática empresarial implica na concentração de 

saber na administração e na concentração de ignorância na produção (MOTTA, 1985). 

 

Dessa forma, a burocracia apresenta-se como aparelho de coordenação autoritária e como 

agente de repressão (MOTTA, 1985). 
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Esses sistemas, além de se instrumentalizarem dos meios técnicos capazes de colocar em 

movimento satisfatório a engrenagem do complexo, valeram-se, também, de um amparo 

superior, supraestrutural, representado pelas normas e regulamentos que governariam o 

processo de trabalho, sancionando e mantendo, como um todo, o sistema em sua integridade 

(PEREIRA, 1976). 

 

Esse conjunto ordenado de situações, que parecia brotar naturalmente da própria essência 

do sistema em funcionamento, fez com que se acreditasse ser ele peculiar à civilização 

ocidental na qual se revelou com grande intensidade. Por esse ponto de vista, a racionalização 

e a eficiência, com comportamentos intencionais, encarnariam o produto do pensamento e da 

ação de uma época e de uma cultura, que se oporiam a outras épocas e culturas diferentes 

(PEREIRA, 1976). 

 

Neste sentido, Chiavenato (1989) atenta para o fato de que se a escassez de burocracia 

pode conduzir à desordem, por outro lado, o seu excesso pode levar a empresa a uma situação 

de rigidez que, conseqüentemente, não permitirá que ela enxergue além da situação produtiva 

em que se encontra. 

 

Contrapondo a essa situação de rigidez, apresenta-se, no item seguinte, o conceito de 

flexibilidade organizacional.  

 
 

3.2 Flexibilidade organizacional  
 
 

Diante de um ambiente em significativa mutação, é arriscado que as organizações 

insistam no funcionamento regular dos seus processos. A empresa pode perder sua capacidade 

de adaptação e, portanto, ver a sua sobrevivência ameaçada. Essa ameaça pode forçá-la a 

desagregar a sua estrutura burocrática e causar enfraquecimento dos instrumentos tradicionais 

de autoridade gerencial. A burocracia dificulta a sua flexibilidade (MALVEZZI, 1999). 

 
Segundo Toffler (1997), algumas empresas se encontram além da salvação; são 

dinossauros burocráticos. São as empresas não-flexíveis, incapazes de se adaptar e, por isso 

mesmo, tendem a desaparecer. Empresas com nomes consolidados e produtos famosos; 

empresas com patrimônios que se elevam a bilhões de dólares; empresas com milhares de 
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empregados; empresas de reputação invejável em Wall Street e com posições aparentemente 

inexpugnáveis em seus mercados – todas correm perigo. 

 

De acordo com Volberda (1998), parece haver um crescente consenso entre os 

administradores de que o futuro das formas organizacionais passa longe das prescrições 

tradicionais que pregam o controle de cima para baixo, o mecanicismo e a hierarquia. A 

flexibilidade está, cada vez mais, sendo tomada como marca de excelência organizacional e, 

ainda segundo o autor, a empresa flexível estimula a criatividade, a inovação e a velocidade, 

enquanto mantém a coordenação, o foco e o controle. Porém, ainda segundo o autor, embora 

exista significativa literatura de negócios oferecendo os caminhos para se atingir as formas 

flexíveis de organização, há, relativamente, pouca teoria sobre flexibilidade. 

  

Legge (1995) afirma que a capacidade da organização em implementar, consolidar e 

sustentar mudanças, tem sido freqüentemente relacionada ao grau de flexibilidade 

organizacional. As organizações que adotam práticas de gestão mais flexíveis têm maior 

possibilidade de responder adequadamente, e em tempo hábil, às pressões e exigências do 

ambiente externo. O tipo de estrutura escolhido é um dos fatores que pode dotar a empresa de 

maior ou menor grau de flexibilidade. 

 
Legge (1995) ainda sugere que, para serem capazes de gerenciar e planejar seus 

processos de mudança, antecipar-se às pressões, e adaptar-se às mudanças ambientais e 

incertezas, as organizações procuram evitar as estruturas rígidas, de natureza burocrática, 

hierarquizada e com poderosos grupos de interesses, e inibir as demarcações entre grupos de 

trabalho.  

 

Também de acordo com Legge (1995), as organizações procuram alcançar a flexibilidade 

por meio de estruturas orgânicas, da descentralização do poder decisório, da delegação do 

controle da adoção de novas formas de divisão do trabalho e pela multifuncionalidade da 

mão-de-obra em substituição a divisão de trabalho tradicional. 

 
Dessa forma, a organização do trabalho flexível caracteriza-se pela maior autonomia e, 

conseqüentemente, maior controle do processo de trabalho pelo trabalhador; busca da 

subjetividade do indivíduo; desenvolvimento do trabalho em equipes; produção por demanda; 

participação e envolvimento efetivo do trabalhador; enriquecimento da tarefa; 
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multifuncionalidade; e polivalência, entre outras. Essas características, em princípio, 

poderiam proporcionar um resgate da humanização do trabalho, aproximando-o de seu 

sentido mais positivo, a realização do ser humano (RAMOS, 1989).  

 
 Segundo Tenório (2004), flexibilizar é tornar algo ou alguém capaz de executar coisas ou 

enfrentar distintas situações. A “conceituação de flexibilidade é algo ´flexível` conforme 

aquilo que se esteja falando” (Salermo, 1993, p. 140), apesar do “senso comum na gerência 

industrial associar flexibilidade com a capacidade de mudar rapidamente o produto em 

fabricação (...) há outras considerações necessárias sobre o tema” (Salermo, 1993, p. 142). 

Fala-se de algo funcionalmente apto a implementar variadas coisas porque existe uma 

maneira versátil e outra não versátil de execução. No primeiro caso, o método chama-se 

flexibilidade organizacional (pós-Fordismo), no segundo caso, Fordismo. 

 

O Frdismo pode ser estudado tanto como um modelo de organização da produção quanto  

um sistema de acumulação de capital. Embora a relação tecnologia-modo de produção não 

possa ser desfeita, o Fordismo é tratado como um paradigma da gestão organizacional, 

modelo que caracteriza-se pela gestão de uma mão-de-obra especializada utilizando técnicas 

repetitivas de produção de serviços ou produtos padronizados. As implicações do Fordismo na 

organização da produção são, portanto, de dois tipos: (1) social, à medida que diferencia a 

concepção da execução, institui normas de supervisão imediata e controla o ritmo de trabalho 

pela máquina; (2) técnica, à medida que estabelece métodos lineares de trabalho, fragmenta e 

simplifica operações, usa equipamentos especializados e pouco flexíveis através de linha de 

montagem ou processos semelhantes (TENÓRIO, 2004). 

 

Portanto, Tenório (2004) afirma que a flexibilidade organizacional seria uma tecnologia 

de gestão, que preconizaria a diferenciação integrada do processo de produção e organização 

do trabalho, em função das demandas externas e internas, sob uma trajetória de inovação 

tecnológica em condições de incerteza quanto ao futuro. 

 

De acordo com Golden e Powell (1999), o alcance da flexibilidade se tornou um 

importante requisito para as organizações. A tecnologia da informação (TI) vem sendo  

utilizada pelas empresas como uma ferramenta capaz de contribuir para o aumento da 

flexibilidade, embora ela também possa causar por vezes a rigidez e a inflexibilidade. 
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A flexibilidade é definida como a “capacidade de uma organização se adaptar”, dentro de 

quatro dimensões. Primeiro, em termos de tempo (temporal) – que pode ser descrita como o 

total de tempo que a organização leva para responder a uma mudança no ambiente. Segundo, 

a extensão, diz respeito à capacidade da organização em se adaptar a mudanças previstas 

(planejadas) e não previstas (não planejadas). Terceiro, a forma pela qual a flexibilidade é 

obtida – pró-ativa (controle sobre as mudanças no ambiente para se obter vantagem 

competitiva)  ou reativa (reação a mudanças como forma de minimizar impactos) e, por fim, 

foco, que define como a flexibilidade é obtida - internamente ou externamente à organização 

(GOLDEN e POWELL, 1999). 

  

Ainda segundo Golden e Powell (1999), o fato da flexibilidade ter diferentes significados 

em diferentes contextos, tem conduzido ao desafio de se desenvolver métricas capazes de 

quantificar o grau de “valor da flexibilidade”. Como os níveis de flexibilidade são raramente 

monitorados ou medidos, as suas avaliações tendem a ser subjetivas ou informais. 

  

Apesar da literatura apresentar formas alternativas de se medir a flexibilidade, quatro 

métricas foram consideradas na pesquisa de Golden e Powell (1999) para se atingir este 

objetivo: eficiência - capacidade de manter uniformidade ou de se acomodar a uma mudança, 

com o mínimo de degradação de performance de qualidade e produção, sensibilidade – 

capacidade de responder a uma mudança de forma rápida (tempo de resposta), aproveitando 

as oportunidades externas e reduzindo o impacto das ameaças, versatilidade – capacidade de 

se planejar e se adaptar a mudanças previstas no futuro, e resistência – capacidade de 

responder de forma satisfatória a mudanças não planejadas em um futuro incerto. 

  

Por outro lado, a flexibilidade se apresenta como um caminho para o aumento do controle 

em um ambiente extremamente conturbado. Neste contexto, Volberda (1997) estabelece em 

sua pesquisa que a flexibilidade deve ser tratada em duas diferentes dimensões: tarefa 

gerencial - capacidade de gestão de controle (os gestores estão ou não capacitados a responder 

no tempo certo e da forma correta?) e tarefa de planejamento organizacional - capacidade de 

controle organizacional em diferentes condições (a organização está preparada ou não para 

reagir no tempo certo e no caminho correto?). A flexibilidade de uma organização é o 

resultado da combinação dessas duas dimensões. Essas duas partes são complementares e não 

substitutas.  
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A tarefa gerencial é manifestada no “mix de flexibilidade organizacional”. Esse mix de 

flexibilidade consiste em três tipos de flexibilidade: flexibilidade operacional – refere-se ao 

volume de atividades e não aos tipos de atividade da organização, flexibilidade estrutural – 

refere-se à capacidade da gestão em adaptar sua decisão e viabilizar o processo de 

comunicação dentro de uma estrutura, e flexibilidade estratégica – refere-se ao objetivo 

organizacional. Atrás desses três tipos de flexibilidade pode-se distinguir a metaflexibilidade 

de uma organização.  Ela envolve o processamento da informação para facilitar os ajustes 

contínuos do mix de flexibilidade, em linha com as mudanças do ambiente (VOLBERDA, 

1997). 

 

Ainda segundo Volberda (1997), a tarefa gerencial depende do planejamento das 

condições organizacionais, tais como: tecnologia – hardware e software utilizados na 

transformação de entradas em saídas, estrutura – refere-se não só à distribuição de 

responsabilidades e autoridades às pessoas da organização, mas também ao planejamento e 

controle de sistemas, e ao processo de regulação de tomada de decisão, coordenação e 

execução, e, por fim, cultura – conjunto de crenças e suposições relativamente comuns dentro 

da organização, admitidos por seus membros. 

 

De acordo com Tenório (2002), as inovações tecnológicas têm modificado 

profundamente as estruturas de produção e de organização da produção e do trabalho de uma 

empresa. Contudo, o uso dessas tecnologias não terá significado algum se o quadro gerencial 

não estiver consciente das vantagens, bem como das desvantagens ou dos efeitos sistêmicos 

quanto ao uso desse tipo de tecnologia. “Considerando os aspectos técnicos e sociais da 

administração de informática [...] o apoio da alta gerência é um dos mais importantes fatores 

críticos de sucesso dessa administração. Esse apoio da alta gerência deve considerar sua 

participação, envolvimento, estilo gerencial, fornecimento e recepção de informações, apoio e 

compromissos” (ALBERTIN, 1994, p.61). 

 

A conseqüência da interação entre a evolução científico-tecnológica, a globalização da 

economia e a valorização da cidadania é a promoção de um novo paradigma de organização 

da produção e do trabalho que exige das empresas um comportamento diferente daqueles 

preconizados até então. Da especialização do trabalhador (Taylorismo) à qualificação versátil; 

da gestão tecnoburocrática a um gerenciamento mais participativo; do gerenciamento 

implementado em “espaços privados” para o gerenciamento desenvolvido em “espaços 
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públicos”. Portanto, a idéia central é passar: a) de uma gestão organizacional rígida, 

burocratizada, na qual o processo de tomada de decisão é centralizado, para uma flexível, 

desburocratizada, na qual o processo decisório seja descentralizado; b) de uma gestão 

monológica ou estratégica para uma gestão dialógica ou comunicativa (TENÓRIO, 2002). 

 

Segundo Tenório (2002), o gerenciamento do tipo monológico, tão comum ao modelo 

Fordista, no qual os gerentes e técnicos atuam desde a concepção até a implementação das 

atividades do sistema-empresa, agora, sob a perspectiva pós-Fordista, tende a ser mais 

flexível. Na gestão dialógica, a participação tende a ser efetivada no reconhecimento, pelos 

dirigentes, da competência do trabalhador em envolver-se nas decisões sobre o processo e 

resultados do trabalho. 

 

Em sua pesquisa, Tenório (2002) analisou a incorporação das tecnologias da informação 

(TI) sob a perspectiva da ação gerencial dialógica, utilizando para isso quatro variáveis: ação 

gerencial – variável central da pesquisa que tinha por intuito verificar até que ponto o 

comportamento do quadro dirigente do sistema-empresa estaria sendo compatível com ações 

gerenciais dialógicas; impacto das TI na força de trabalho – tinha por objetivo analisar a 

percepção dos empregados quanto à importância que eles atribuíam à incorporação dessas 

novas tecnologias de produção; gestão de recursos humanos – corroboraria ou não os 

resultados da primeira variável, verificando a relação da empresa com o trabalhador; e, 

impacto na eficiência – observaria se os empregados reconheciam a importância da 

incorporação das TI, como elementos contribuidores, por excelência, para a flexibilização 

organizacional. 

 

Não se pode duvidar da importância de um paradigma organizacional que propõe-se  a 

mobilizar os trabalhadores por meio de mais circulação de informação, participação coletiva, 

delegação de responsabilidade e descentralização das decisões. A pergunta que fica em aberto 

é: esses “ingredientes” promovem a democratização no interior das organizações? 

(TENÓRIO, 2004). 

 

Para finalizar, as atuais arquiteturas de tecnologia da informação (TI) são um obstáculo a 

estratégias mais ágeis, o que se traduz pelas dificuldades impostas à introdução de um novo 

produto ou serviço (HAGEL, 2004).  É no contexto dos controles demasiados de TI, que será 

examinada, no próximo tópico, a definição conceitual de controle organizacional. 
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3.3 Controle organizacional 
 
 

O controle organizacional não é um assunto novo nas discussões e nos estudos da 

administração. Desde a escola clássica, com o trabalho inicial de Taylor (1990) e sua 

Administração Científica, o tema vem recebendo uma contínua atenção nas análises 

organizacionais. Isso se deve, é claro, a sua importância para os resultados organizacionais e 

porque vários aspectos do funcionamento organizacional, como a estrutura de autoridade e 

distribuição de poder, estão intimamente relacionados com esta área de estudo (DAS, 1989). 

 

Na verdade as unidades sociais em geral exercem controle sobre seus membros, mas nas 

organizações o grau de dificuldade em se exercer o controle é exacerbado na medida em que 

elas são unidades sociais artificiais que revêem conscientemente seus modelos de acordo com 

seus resultados e adequam os seus meios aos seus propósitos (ETZIONI, 1989). 

 

De acordo com Tannenbaum (1975), a utilização do controle inicia-se como sinônimo de 

fiscalizar e, hoje em dia, é utilizado em sentido mais amplo como sinônimo de poder e 

influência. Aliás, poder, influência e autoridade são termos correlatos e circunscritos nas 

discussões sobre controle e que, às vezes, são confundidos em suas definições. 

 

Embora a ação do controle seja sempre uma ação política, Carvalho (1998) subdivide os 

estudos do controle em duas perspectivas: uma voltada para a eficiência e uma política. Fayol 

(1981) poderia ser considerado um dos principais autores nessa visão de eficiência, que vê o 

controle como um instrumento essencial para o alcance dos objetivos organizacionais. Ele o 

define como o elemento universal da administração, responsável por verificar se as ações 

postas em prática seguiram o planejado, por assinalar os erros cometidos, por repará-los e por 

evitar sua repetição. Da mesma forma, a questão da eficiência é enfatizada no conceito de 

Anthony (1965, apud MARTINEWSKI, 2003, p.27). O autor afirma que o controle “é o 

processo pelo qual os administradores se asseguram que os recursos são obtidos e usados 

eficientemente de acordo com os objetivos da organização”. 

 

Na perspectiva política, para a qual o exercício do poder é central e o objetivo do controle 

está relacionado ao domínio de uns membros sobre os outros (CARVALHO, 1998), encontra-

se toda uma série de outras definições e perspectivas. Como afirma Galbraith (1986, p. 59-
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60), uma das características das organizações, vistas como fontes de poder, é sua “simetria 

bimodal”, ou seja, ela “só obtém submissão externa aos seus propósitos (podendo ser aqui 

entendida como resultados), quando conquista submissão interna. A força e a confiabilidade 

do seu poder externo dependem da profundidade e firmeza da submissão interna”. 

 

Lebas (1980, apud CHIAPELLO, 1996) afirma que o controle procura obter como 

resultado a redução dos graus de liberdade das pessoas de uma organização, no intuito de 

impedi-las de tomar certas atitudes ou delimitando outras, de acordo com características 

desejáveis. 

 

Por outro lado, Silva (2002, p.3) afirma que o controle teria o objetivo de reduzir as zonas 

de incerteza e define-o, então, como “um processo de redução de incertezas” que atua em 

todos os aspectos, não somente sobre o comportamento, que interfiram de alguma forma nesse 

grau de incerteza. 

 

Segundo Carvalho (1998), as noções de ambiente e cultura propiciaram novas formas de 

compreensão dos mecanismos de controle, já que afloraram e colocaram em evidência tanto 

as influências que a organização sofre por suas relações com o meio, quanto o peso dos 

valores individuais no comportamento intra-organizacional. É nesse contexto que Carvalho 

(1998) classifica o controle organizacional por meio de três dimensões: direto, estrutural e 

difuso. O quadro 1 abaixo apresenta as dimensões do controle organizacional e seus 

indicadores. 

Quadro 1 – Classificação de Controle Organizacional 

Fonte: Carvalho (1998) 

CONTROLE CARACTERÍSTICAS 

Direto • Clareza de ordens 
• Rigidez de horário 
• Supervisão direta 

Estrutural • Formalização 
• Padronização 
• Qualificação 
• Complexidade 
• Tomada de decisão 

Difuso • Premissas culturais 
• Valores promulgados 
• Programas participativos 
• Trabalho em equipe 
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  O controle direto é um controle típico das fábricas dos séculos XVIII e XIX, que pode 

ser encontrado também em muitos pequenos negócios (BURRIS, 1989), em organizações 

pouco formalizadas que requerem um maior domínio sobre o processo de trabalho 

(CARVALHO, 1998). 

 

Já o controle estrutural é um modo burocrático de controle, sendo exercido de forma 

indireta por mecanismos estruturais objetivos e impessoais que circunscrevem os 

comportamentos individuais. Visando a diminuir o fluxo de informações disponíveis, 

limitando as premissas decisórias dentro de padrões que maximizem os interesses 

organizacionais e diminuam os pessoais (PERROW, 1990 apud CARVALHO, 1998). 

 

O termo controle difuso é utilizado na tipologia de controle de Pérez Vilariño e 

Schoenherr (1987, apud CARVALHO, 1998b) e se refere a “um tipo perfeitamente discreto 

que se realiza sobre os pressupostos culturais da tomada de decisão [...] se exerce nos 

fundamentos cognitivos da organização, em seus processos culturais” (CARVALHO, 1998, p. 

6). Portanto, trata-se de um modo de controle com uma faceta cultural, que invade os 

processos intangíveis da organização, sendo por isso menos susceptível à percepção.  

 

MINTZBERG (1982) identifica fundamentalmente três tipos de mecanismos de 

coordenação e controle: a supervisão direta, a padronização (comportamento, resultados e 

habilidades) e o ajustamento mútuo.  

 

Passados sete anos, MINTZBERG (1989) apresenta outros dois tipos organizacionais, 

além dos três que já constituíam sua tipologia, a organização missionária e a organização 

política. A primeira utilizando o mecanismo de padronização das normas e a segunda os jogos 

de poder informais para o controle. 

 

Segundo Jermier (1998), embora as organizações empreguem um “mix de controle”, 

utilizando ao mesmo tempo diversos modos de controle descritos na literatura, diversos 

estudiosos argumentam que certas estratégias são predominantes em determinados períodos 

históricos. Por sua vez, Barley e Kunda (1992) concordam com uma evolução que começa 

nos modos mais coercitivos e diretos, passando pelo controle burocrático e chegando mais 

recentemente a modos normativos de controle. Embora Barley e Kunda (1992) não discordem 

da predominância do controle normativo, no período atual, por meio da disseminação das 
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idéias de cultura e qualidade, eles procuram demonstrar que a análise dos dados históricos 

mostra uma alternância entre os discursos racional e normativo do controle. 

 

Para finalizar, analisa-se o controle sob a ótica de TI como políticas e procedimentos de 

controle. É neste sentido que o modelo COBIT (Control Objectives for Information and 

Related Technology) de administração de TI foi proposto pelo IT Governance Institute, que 

será objeto de estudo no tópico seguinte, que refere-se à governança em TI.  

 

 
3.4 Governança em TI  
 
 

De acordo com Borges (2005), a lei americana Sarbanes-Oxley foi criada em 2002, após 

escândalos corporativos de manipulação de dados contábeis ocorridos em grandes empresas 

norte-americanas, como a empresa de energia Enron, Tyco e a WorldCom na área de 

telecomunicações. O escopo desta legislação federal se insere no âmbito da governança 

corporativa, e na ética nos negócios de companhias que possuem capital na Bolsa de Nova 

York (DAMIANIDES, 2004). 

 

Rígidos parâmetros legais foram impostos a estas empresas, aumentando o grau de 

responsabilidade dos executivos das empresas, auditorias e advogados contratados para 

atestaram balanços. As principais exigências incluem clareza na apresentação das informações 

financeiras, com ênfase em assuntos de governança corporativa; processos rigorosos de 

controle interno; informações financeiras confiáveis e compreensíveis; e independência das 

empresas de auditoria externa encarregadas de validá-las (DAMIANIDES, 2004). 

 

Embora restrita ao governo norte-americano, a Sarbanes-Oxley é uma lei que atinge o 

mercado de tecnologia em todo mundo. No Brasil, essa lei se aplica às empresas com ações 

negociadas nos mercados de capitais dos Estados Unidos, subsidiárias de empresas 

multinacionais de capital americano e empresas brasileiras com ações naquele país (COEN, 

2003). 

 

O foco da Sarbanes-Oxley reside em requerer que o principal executivo (CEO) e o 

principal executivo de finanças (CFO) assumam a responsabilidade por definir, avaliar e 

monitorar a eficácia dos controles internos sobre relatórios financeiros divulgados pela 
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empresa. Estes controles devem ser suficientes e capazes de livrar a instituição dos riscos que 

possam ameaçar suas principais funções e, com isso, prejudicar entidades e partes 

interessadas, como clientes e acionistas (GHERMAN, 2005). 

 

De acordo com Peixoto (2004), ao regular a atividade de contabilidade e auditoria das 

empresas de capital aberto, a Sarbanes-Oxley reflete diretamente seus dispositivos nos 

sistemas de informação empresariais. Práticas de segurança de redes e dos sistemas passam a 

ter obrigatoriedade; invasões, ataques, vírus e roubo de dados, fraudes de senhas e demais 

ameaças à segurança das informações da companhia podem, se não houver provas suficientes 

de adoção de medidas preventivas, responsabilizar diretamente os seus administradores. 

Revisões de processos, reestruturação de conselhos e adoção de políticas que disseminem o 

conceito de governança corporativa também devem ser consideradas como medidas 

obrigatórias e urgentes. 

 

A governança de TI envolve estrutura, processos e frameworks de controle. 

Normalmente, é referenciada como uma parte da governança corporativa pelas quais as 

empresas são dirigidas e gerenciadas. Assim, apresenta influência na forma de definir os 

objetivos da empresa e no modo de alcançá-los, no gerenciamento do risco e na melhora do 

desempenho (SCHNEIDER, 1996). 

 

Segundo o IT Governance Institute (2005), a Governança de TI é definida como uma 

estrutura de relacionamentos e processos para dirigir e controlar a empresa para atingir suas 

metas, agregando valor, enquanto considera riscos contra investimentos de TI e seus 

processos. 

 

O desenvolvimento das estratégias de TI, fundamentais para a análise de investimento 

nesta tecnologia, inclui: entendimento da estratégia de negócio, identificação da visão de TI, 

determinação dos objetivos estratégicos de TI, análise da carteira de iniciativas de TI, 

preparação do plano estratégico de TI e atualização regular da visão e dos planos de TI 

(LUTCHEN, 1999). 

 

A governança de TI engloba métodos para tornar mais transparentes, organizadas e 

legítimas as práticas de direção e monitoramento do desempenho das empresas, englobando 

mecanismos implementados em diferentes níveis de uma empresa. Tais mecanismos 
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permitem gerenciar, controlar e utilizar a TI de modo a criar valor para a empresa e permitir 

que decisões sobre novos investimentos sejam tomadas de maneira consistente, em 

alinhamento com a estratégia corporativa. Para isso, a governança de TI pressupõe a adoção 

de padrões que permitam avaliar o impacto da TI no desempenho de negócios (CARVALHO, 

2004).  

 

De acordo com o ITGI (2005), a governança de TI procura direcionar o foco do 

departamento de TI para garantir que seu desempenho atinja os seguintes objetivos: 

 

• estar alinhado com o negócio da empresa para garantir os benefícios oferecidos; 
 
• dar condições para a empresa explorar oportunidades e maximizar os benefícios; 
 
• fazer uso dos recursos de TI com responsabilidade; 
 
• gerenciar os riscos de TI de maneira apropriada; 
 
• medir e controlar a performance dos sistemas; 
 

Como suporte ao processo de governança de TI, as organizações têm utilizado 

metodologias novas ou já consolidadas no mercado, optando por uma metodologia específica 

ou adaptando pontos de diferentes metodologias para a realidade da organização (GAMA, 

2006). O mercado de TI tem falado muito do Cobit (Control Objectives for Information and 

Related Technology) e do ITIL (Information Technology Infrastruture Library); como base 

para a governança de TI. Outras metodologias que também costumam ser avaliadas e 

incorporadas como ferramentas de governança de TI são: International Standards 

Organization (ISO) 9000, Balanced Scorecard (BSC) de TI, Six Sigma, PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) do Project Management Institute (PMI) e Capability 

Maturity Model (CMM) (GAMA, 2006). 

 

O modelo Cobit possui quatro processos básicos de administração que são: planejamento 

e organização, aquisição e implementação, entrega e suporte, e controle. A entrada deste ciclo 

é a informação dos objetivos e estratégias do negócio e os recursos necessários para a 

realização destas atividades, conforme mostra a figura abaixo (COBIT, 2000). 
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Figura 1 – Governança de TI 

 

Segundo o Cobit (2000), o processo de Planejamento e Organização é composto por: 

definir um plano estratégico de TI; definir a arquitetura de informação; determinar a direção 

tecnológica; definir a organização e relacionamentos de TI; gerenciar o investimento de TI; 

comunicar os objetivos e direção gerenciais; gerenciar recursos humanos; garantir aderência 

com requisitos externos; gerenciar riscos; gerenciar projetos; e gerenciar qualidade. 

 
O processo de Aquisição e Implementação é composto por: identificar soluções 

automáticas; adquirir e manter aplicações; adquirir e manter infra-estrutura de TI; desenvolver 

e manter procedimentos; implementar e aprovar sistemas; e gerenciar mudanças (COBIT, 

2000). 

 
O processo de Entrega e Suporte é composto por: definir e gerenciar níveis de serviço; 

gerenciar serviços terceirizados; gerenciar desempenho e capacidade; garantir continuidade de 

serviço; garantir segurança de sistemas; identificar e alocar custos; educar e treinar usuários; 

prover serviço a clientes; gerenciar a configuração; gerenciar problemas e incidentes; 

gerenciar dados; gerenciar funcionalidades; e gerenciar operações (COBIT, 2000). 
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Por fim, o Cobit (2000) define que o processo de Controle é composto por: monitorar os 

processos; avaliar a adequação de controle interno; obter garantia independente; e utilizar 

auditoria independente. 

 

Visando a dar maior conhecimento sobre um dos suportes utilizados no processo de 

governança de TI, na próxima seção apresentam-se com mais detalhes as boas práticas do 

ITIL.  

 

 

3.5 ITIL (IT Infrastructure Library) 
 
 

O ITIL foi desenvolvido na Inglaterra nos anos 1980 pela Central Computer and 

Telecommunications Agency (CCTA), uma agência do governo britânico. Por meio de 

levantamento das boas práticas das principais empresas, o CCTA estabeleceu uma estrutura 

de boas práticas chamada ITIL. Todas as empresas que contribuíram com suas boas práticas 

acabaram adotando este guia (PENGELLY, 2004). 

 

Essa estrutura é de domínio público e pode ser utilizada dentro de qualquer departamento, 

independentemente do tamanho da empresa. 

 

Atualmente, o ITIL é mantido e desenvolvido pelo OGC (Office of Government 

Commerce) da Inglaterra, sendo “o conjunto de práticas padrão para as TIs no nível de gestão 

de serviços” (SANTOS, 2006, p.2). 

 

A introdução do  ITIL para gerenciamento de serviços foca em (PENGELLY, 2005): 

 

• melhoria da qualidade dos serviços providos; 

 

• justificativa dos custos para qualidade dos serviços; 

 

• serviços alinhados com os negócios, clientes e demandas de usuários; 

 

• processos integrados e centralizados; 
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• regras e responsabilidades claras;  

 

• conhecimento aproximado da base; 

 

• indicadores de desmpenho. 

 

A versão 1 do ITIL foi chamada de GITIM, Government Information Technology 

Infrastructure Management. Essa versão era bastante diferente da versão atual. Parte desta 

diferença era devida a gradual maturidade do ITIL e às mudanças na indústria de TI. Entre o 

desenvolvimento da versão 1 e o ano 2001, o número de documentos (livros) associados ao 

ITIL cresceu para mais de 32 (VITORINO DE JESUS, 2006). 

 

Segundo Vitorino de Jesus (2006), a versão 2 do ITIL foi lançada em 2001. Os processos 

do ITIL foram publicados em oito livros. Cada processo pode ser implementado 

separadamente, contudo, a otimização ocorre quando os processos, isoladamente, são 

considerados como parte de um todo. Os títulos desses livros são: 

 

• Service Support (Serviço de Suporte) 

 

• Service Delivery (Entrega de Serviço) 

 

• Planning and Implemention (Planejamento e Implementação) 

 

• Applications Management (Gestão de Aplicações) 

 

• Security Management (Gestão de Segurança) 

 

• ICT Infrastructure Management (Gestão de Infra-estruturas ICT) 

 

• Business Perpectives (Perspectivas de Negócios) 

 

• Software Asset Management (Gestão de Ativos de Software) 
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Destes livros, Service Support e Service Delivery, são o coração do ITIL e o foco corrente da 

adoção do ITIL (VITORINO DE JESUS, 2006). 

 

No segundo semestre de 2007, foi lançada mundialmente a versão 3 do ITIL 

(Computerworld, 2007). O processo de atualização para a versão 3, iniciado em 2004, incluiu 

a participação de consultores, fornecedores e comunidades de usuários. Pode-se dizer que a 

edição 3 abordou o ciclo de vida do gerenciamento de serviços de TI. A principal diferença 

entre as versões 2 e 3 está no número reduzido de livros (total de 5), que abrangem estratégia, 

design, transição, operação de serviços e melhorias contínuas nos serviços. Além disso, existe 

uma série de livros complementares que ainda será divulgada, além de conteúdo web 

direcionado aos adeptos do framework. 

 

De acordo com Bon (2005), o ITIL surgiu como reconhecimento de que as organizações 

estão se tornando cada vez mais dependentes da TI para atingir seus objetivos corporativos. 

Essa crescente dependência resultou na necessidade cada vez maior de serviços de TI com 

uma qualidade que correspondesse aos objetivos do negócio e que atendesse às exigências e 

expectativas do cliente. Ao longo dos anos, a ênfase transferiu-se do desenvolvimento de 

aplicações de TI para o gerenciamento de serviços de TI. Uma aplicação de TI só contribui 

para realizar os objetivos corporativos quando o sistema está disponível para os usuários e, na 

eventualidade de uma falha ou de serem necessárias modificações, tem o suporte à sua 

manutenção e operação (BON, 2005)    

 

O gerenciamento de serviços em TI trata da oferta e do suporte de serviços de TI, 

ajustados às necessidades da organização. O ITIL foi criado para disseminar de modo 

sistemático e coeso as boas práticas comprovadas de gerenciamento de serviços em TI. Sua 

abordagem baseia-se na qualidade do serviço e no desenvolvimento de processos eficazes e 

eficientes (BON, 2005). 

 

O ITIL tem diversos módulos de gerenciamento de serviços que cobrem tópicos que 

incluem operações de help desk, gerência de problemas, gerência de mudanças, controle e 

distribuição de software, gerência de nível de serviço, gerência de custo, gerência de 

capacidade, planejamento de contingência, gerência de configuração e gerência de 

disponibilidade. Os volumes provêem uma metodologia para definição, comunicação, 

planejamento, implementação e revisão dos serviços a serem entregues pelo departamento de 
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TI. Eles incluem procedimentos, processos de fluxos, descrição de cargos e discussões de 

benefícios, custos e problemas potenciais (STURN, MORRIS e JANDER, 2000). 

 

De acordo com Fernandes e Abreu (2006), o modelo ITIL permite três níveis de 

qualificação na sua grade de certificações individuais, ou seja, direcionadas aos profissionais: 

 

• Foundation Certificate: mais generalista, é direcionada àqueles que querem se 

familiarizar com a terminologia e as boas práticas de gerenciamento de serviços 

definidas no ITIL, provendo um nível básico de conhecimento; 

 

• Practitioner Certificate: especializado por processos de gestão, é direcionada aos 

responsáveis por desenhar processos específicos dentro da disciplina de 

gerenciamento de Serviços de TI do ITIL, que executam as atividades 

relacionadas a estes processos; 

 

• Manager’s Certificate: direcionada àqueles que necessitam demonstrar 

capacitação para gerenciar soluções baseadas no ITIL, envolvendo todos os 

assuntos relativos ao gerenciamento de serviços de TI. 

 

Um profissional é considerado qualificado em um dos níveis de certificação do ITIL após 

um exame de qualificação profissional ministrado por um dos seguintes institutos oficiais 

(acompanhado por um comitê de representantes da OGC e do itSMF3): 

 

• ISEB (The Information Systems Examination Board), que é subsidiário da 

British Computer Society; 

• EXIN (Examination Institute for Information Science in the Netherlands)  

 

Já no foco organizacional, o ITIL possui a certificação ISO/IEC 20000, que é considerada  

uma evolução da BS 15000 (British Standards Institution’s Standard for IT Service 

Management), que foi o primeiro padrão mundial especificamente direcionado para o 

gerenciamento de serviços de TI, e complementar ao padrão de gestão de qualidade ISO 9001, 

                                            
3 IT Service Management Fórum, organização sem fins lucrativos, fundada no Reino Unido em 1991 e com 
representações em vários países (inclusive o Brasil), cuja missão é ajudar a desenvolver e promover as boas 
práticas e os padrões no gerenciamento de serviços de TI. 
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tendo sido publicada originalmente no ano 2000. Um dos pontos fortes da ISO/IEC 20000 é a 

aplicação do ciclo de melhoria contínua (Plan-Do-Check-Act) sobre uma abordagem 

integrada dos processos de gerenciamento de serviços, conforme mostra a figura 2 abaixo 

(Fernandes e Abreu, 2006): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Metodologia “Plan-Do-Check-Act” na visão do ISO/IEC 20000 

 

Ainda de acordo com Fernandes e Abreu (2006), a ISO/IEC 20000 está estruturada em 

duas partes: 

 

Parte 1: Consiste na especificação formal da norma e define os requisitos para o 

gerenciamento de serviços, dentro de um nível aceitável de qualidade e em conformidade com 

os requisitos do negócio e dos clientes. Esta parte está estruturada em dez seções: 

- escopo; 

- termos e definições; 

- requisitos para um sistema de gerenciamento; 

- planejando e implementando o gerenciamento de serviços; 

- planejando e implementando serviços novos ou modificados; 

- processo de entrega de serviços (envolve os processos de gerenciamento de níveis de 

serviço, capacidade, disponibilidade, continuidade dos serviços, segurança da 

informação e finanças); 
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- processos de relacionamento (envolve os processos de gerenciamento de fornecedores e 

dos relacionamentos de negócios); 

- processos de resolução (envolve os processos de gerenciamento de incidentes e 

problemas); 

- processos de controle (envolve os processos de gerenciamento da configuração e de 

mudanças); 

- processos de liberação (envolve o processo de gerenciamento de liberações). 

 

Parte 2: Guia prático, que contém um conjunto de diretrizes baseadas na experiência do 

mercado, para orientar as empresas de serviços a planejarem melhorias em seus serviços 

ou a se prepararem para serem auditadas e certificadas na norma. 

 

Segundo Bon (2005), no ciclo de vida total dos produtos de TI, a operação representa 

cerca de 70 a 80% do tempo e do custo total; o restante é gasto em desenvolvimento (ou 

aquisição) do produto. Dessa forma, processos eficazes e eficientes de gerenciamento de 

serviços em TI são fundamentais para o sucesso de TI. 

 

O ITIL faz uma descrição detalhada de muitas práticas importantes de TI, com listas 

abrangentes de tarefas, procedimentos e responsabilidades que podem ser ajustadas para 

qualquer organização de TI. Essas práticas foram definidas como processos que cobrem as 

principais atividades das organizações de serviços de TI (BON, 2005).  

  

Segundo Fernandes e Abreu (2006), o ITIL é composto por um conjunto de publicações 

relacionadas aos domínios considerados importantes no contexto do gerenciamento de 

serviços de TI. Esses domínios se inter-relacionam com o objetivo de integrar, por meio de 

serviços, as necessidades de negócio com os recursos tecnológicos, caracterizando-se como  

uma estrutura semelhante a um “quebra-cabeças”, ilustrada na figura 3 a seguir. 
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Fonte: Fernandes e Abreu (2006) 

Figura 3: Domínios do ITIL 

 

O ITIL tem como princípio que todo serviço de TI prestado a um cliente depende de um 

processo operacional que, por sua vez, é gerenciado por um conjunto de outros processos, os 

quais estão agrupados nos dois principais domínios do ITIL, que compõem a sua espinha 

dorsal (FERNANDES e ABREU, 2006). São eles: 

 

1. Suporte a serviços (Service Support): Processos com foco operacional, que visam a 

assegurar o acesso dos usuários aos serviços apropriados que suportam as funções de 

negócio. Estão inseridos neste grupo as seis disciplinas descritas a seguir:  

 

1.1. Central de serviços (Service Desk): Função (não é um processo) destinada a 

responder rapidamente às questões, reclamações e problemas dos usuários, de 

forma a permitir que os serviços sejam executados com o grau de qualidade 

esperado. Pode ser implementada de forma centralizada, local ou virtual. 

 

1.2. Gerenciamento de incidentes (Incident Management): Visa a restaurar a 

operação normal de um serviço no menor tempo possível, de forma a 

minimizar os impactos adversos para o negócio, garantindo que os níveis de 
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qualidade e disponibilidade sejam mantidos dentro dos padrões acordados 

(trata o efeito, não a causa). 

 

1.3. Gerenciamento de problemas (Problem Management): Responsável por 

minimizar os impactos adversos da infra-estrutura de TI, assim como prevenir 

que incidentes relacionados a estas falhas ocorram novamente. Pode ter uma 

atuação reativa (resolução de problemas em resposta a um ou mais incidentes) 

ou proativa (identificando e resolvendo problemas e falhas conhecidas antes da 

ocorrência dos incidentes). 

 

1.4. Gerenciamento de mudanças (Change Management): Procura assegurar o 

tratamento sistemático e padronizado de todas as mudanças ocorridas no 

ambiente operacional, minimizando assim os impactos decorrentes de 

incidentes / problemas relacionados a estas mudanças na qualidade do serviço, 

melhorando, conseqüentemente, a rotina operacional da organização. 

 

1.5. Gerenciamento de configuração (Configuration Management): Abrange a 

identificação, registro, controle e verificação de itens de configuração 

(componentes de TI tais como hardware, software e documentação 

relacionada), incluindo suas versões, componentes e interfaces, dentro de um 

repositório centralizado. 

 

1.6. Gerenciamento de versões (Release Management): Contempla o ciclo completo 

de tratamento de um conjunto de mudanças em um serviço de TI, devidamente 

autorizadas (incluindo atividades de planejamento, desenho, construção, 

configuração e teste de itens de software e hardware), visando a criar um 

conjunto de componentes finais para implantação em bloco em um ambiente de 

produção.  
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2. Entrega de serviços (Service Delivery): Processos de nível tático que o negócio requer 

do provedor, para que seja assegurada a entrega do serviço aos clientes de forma 

adequada. Fazem parte deste grupo as cinco disciplinas descritas a seguir:  

 

2.1. Gerenciamento do nível de serviço (Service Level Management): Visa a manter 

e melhorar a qualidade dos serviços de TI, por meio de um ciclo contínuo de 

atividades envolvendo o planejamento, coordenação, elaboração, 

estabelecimento de acordo de metas de desempenho e responsabilidades 

mútuas, monitoramento e divulgação de níveis de serviço (em relação aos 

clientes), de níveis operacionais (em relação a fornecedores internos) e de 

contratos de apoio com fornecedores de serviços externos. 

 

O ITIL vê a gerência de nível de serviço com grande preocupação com a 

qualidade dos serviços de TI, face às necessidades de demandas e mudanças. A 

figura 4 a seguir mostra como os usuários de TI, provedores de serviços e 

fornecedores se relacionam via o uso do SLA (Service Level Agreement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fernandes e Abreu (2006). 

Figura 4 – Relação entre usuários, provedores e mantenedores dos serviços de TI. 

 

O ITIL, por meio da gerência de nível de serviço, estabelece alguns benefícios 

possíveis de serem obtidos, dentre eles: equilíbrio entre os níveis de serviço e 
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os custos de provê-los, aumento da produtividade do usuário e estabelecimento 

de uma relação mais objetiva entre usuários de TI e provedores de serviços.  

 

2.2. Gerenciamento de disponibilidade (Availability Management): Consiste em 

assegurar que os serviços de TI sejam projetados para atender e preservar os 

níveis de disponibilidade e confiabilidade requeridos pelo negócio, 

minimizando os riscos de interrupção por meio de atividades de monitoramento 

físico, solução de incidentes e melhoria contínua da infra-estrutura e da 

organização de suporte. 

 

2.3. Gerenciamento de capacidade (Capacity Management): Assegura que a 

capacidade da infraestrutura de TI absorva as demandas evolutivas do negócio 

de forma eficaz e dentro do custo previsto, balanceando a oferta de serviços em 

relação à demanda e otimizando a infra-estrutura necessária à prestação de 

serviços de TI. 

 

2.4. Gerenciamento da continuidade dos serviços de TI (Continuity Management): 

Desdobramento do processo de gerenciamento de continuidade do negócio, que 

visa a assegurar que todos os recursos técnicos e serviços de TI necessários 

(incluindo sistemas, redes, aplicações, central de serviços, suporte técnico, 

telecomunicações etc.) possam ser recuperados dentro de um tempo pré-

estabelecido. 

 

2.5. Gerenciamento financeiro para serviços de TI (IT Financial Management): 

Visa a gerenciar o ciclo financeiro de um serviço de TI, de forma a prover a 

sustentação econômica necessária para a sua execução, por meio de atividades 

relacionadas a orçamento, contabilidade e cobrança. 

 

Os demais domínios descrevem práticas adjacentes aos dois domínios principais citados: 
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• Planejamento da implementação do gerenciamento de serviços (Planning to 

Implement Service Management): Descreve os passos necessários para implementar ou 

melhorar a prestação de serviços de TI, fornecendo diretrizes práticas para alinhar as 

necessidades de negócio à tecnologia e para avaliar se tais necessidades estão 

realmente sendo atendidas pelos serviços. 

 

• Gerenciamento da infra-estrutura de TIC (ICT Infrastruscture Management): Abrange 

todos os aspectos de gerenciamento da infra-estrutura de TIC, desde a identificação 

dos requisitos de negócio até o teste, instalação, implantação, suporte técnico e 

manutenção contínua dos seus componentes e serviços. 

 

• Gerenciamento de aplicações (Application Management): Aborda o ciclo de vida 

completo das aplicações de software relacionadas à implementação de serviços de TI, 

incluindo atividades de desenvolvimento (levantamento de requisitos, planejamento, 

desenho e construção) e de gerenciamento de serviços (implantação, operação, suporte 

e otimização). 

 

• Gerenciamento de segurança (Security Management): Abrange processos relacionados 

à garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados, assim como à 

segurança dos componentes de hardware e software, da documentação e dos 

procedimentos. 

 

• Perspectiva de negócios (The Business Perspective): Fornece mecanismos que 

facilitam o entendimento entre as áreas de negócio e os provedores de serviços, 

ajudando-os a se familiarizarem com a terminologia e as regras, tanto por parte do 

negócio, quanto da arquitetura da infra-estrutura necessária para o seu atendimento. 

Trata de assuntos como gerenciamento da continuidade do negócio, parcerias, 

outsourcing, sobrevivência a mudanças e transformações radicais das práticas de 

negócio. 
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O ITIL reforça o princípio de que os serviços de TI existem para suportar os negócios e 

ajudar o staff a fazer o seu trabalho bem feito. Dois conceitos são reunidos em todos os 

módulos: 

 

1. A introdução do ciclo de vida para o gerenciamento de serviço; 

 

2. O foco no cliente. 

 

O ITIL defende que os gerentes de serviço de TI têm capacidade para desenvolver 

projetos que assegurem que os requerimentos operacionais sejam seguidos dentro da empresa. 

O ITIL enfatiza a importância da qualidade do serviço e afirma que ela mesma vem com a 

proximidade e a comunicação efetiva com o cliente (FERNANDES e ABREU, 2006). 

 

A introdução do ITIL ganhou o suporte da British Computer Society, a qual tem validado 

o treinamento e exame associados com a certificação ITIL em gerenciamento de infra-

estrutura. Grupos de usuários têm sido formados para suportar o ITIL, incluindo o Fórum de 

Gerenciamento de Infra-estrutura de TI e o Fórum de Gerenciamento de Serviços de TI. Esses 

grupos de usuários estão presentes em departamentos de TI do governo e organizações 

comerciais, da mesma forma que entre acadêmicos e representantes dos fornecedores 

(FERNANDES e ABREU, 2006). 

 

Segundo o Info-Tech Research Group (2001), o ITIL provê a base para a qualidade da 

gerência de serviços de TI. A extensão da adoção das práticas de ITIL tem encorajado 

mundialmente, tanto organizações públicas quanto privadas, a desenvolverem produtos como 

parte da filosofia ITIL.  

 

Independentemente do nível de organização de qualquer empresa, os processos existem e 

sofrem influência de diversos fatores. Uma empresa sempre tende ao caos e, por isso, a 

necessidade de documentação e auto-conhecimento de uma organização é inevitável (CRUZ, 

2000). 

 

Segundo Rodriguez e Ferrante (2000), a implementação de uma arquitetura de 

informações, sem a estreita aderência aos padrões e procedimentos para aquisição, 
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implantação e desenvolvimento dos recursos da informação, será o primeiro passo para um 

completo “caos”. 

 

A próxima seção apresenta o método de pesquisa, incluindo a descrição do método, sua 

validade e confiabilidade, bem como sustentação e limitações.   
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4 MÉTODO DE PESQUISA 
 
 
4.1 Apresentação e descrição do método a ser utilizado 
 
 

Este trabalho de pesquisa utilizou a metodologia de estudo de caso simples, com ênfase 

quali-quantitativa e viés exploratório, por meio da análise de uma empresa multinacional de 

TI, de grande porte.  

 

De acordo com Yin (2005), a preferência pelo uso do estudo de caso deve ser dada 

quando ocorrer eventos contemporâneos, em situações em que os comportamentos relevantes 

não podem ser manipulados e nem observados fora de contexto, mas em que é possível se 

fazer observações diretas e entrevistas sistemáticas. Apesar de ter pontos em comum com o 

método histórico, o estudo de caso se caracteriza pela capacidade de lidar com uma completa 

variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações. 

 

Esta pesquisa se define como um estudo de caso único. Assim, seu planejamento 

necessita de uma investigação cuidadosa do caso em potencial, para minimizar as 

possibilidades de pouca representatividade e para maximizar o acesso necessário à coleta das 

evidências (YIN, 2005). Buscou-se realizar esta pesquisa por meio da reunião de evidências 

em fontes distintas e complementares, assegurando maior representatividade e validade da 

investigação. 

 

Segundo Yin (2005), o estudo de caso simples é comparável a um experimento único, 

podendo ser utilizado para determinar se as propostas de uma teoria são verdadeiras ou se 

existe alguma outra alternativa. Nesse caso, estar-se-ia utilizando um caso decisivo/categórico 

para testar uma teoria bem formulada.  

 

O mesmo autor ainda afirma que, em geral, projetos de caso único são justificáveis sob as 

seguintes condições: quando o caso é utilizado como teste crucial para uma teoria existente; 

numa situação rara ou exclusiva; quando o caso é representativo ou típico; quando o caso 

serve a um propósito revelador; e quando é longitudinal, ou seja, estuda-se o mesmo caso 

único em dois ou mais pontos diferentes no tempo.  
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Para este trabalho, optou-se pelo estudo de caso único, por ser considerado representativo 

e típico dentro das organizações.  

 

Yin (2005) alerta para alguns problemas de aceitação do método de pesquisa de estudo de 

caso pela comunidade científica. Isso se deve a vários fatores: falta de rigor no método 

empregado por alguns pesquisadores; o fato de o método ser confundido, por vezes, com 

casos de ensino; e ainda pela preocupação quanto à generalização científica, tendo como 

exemplo a teoria formulada a partir de um único caso, já que muitos cientistas consideram 

insuficiente o estudo de um único caso para se ter uma conclusão geral.  

 

Em resposta a essa preocupação, Yin (2005) afirma que o método tem por finalidade 

generalizar as teorias de forma analítica e não identificar freqüências utilizadas na 

generalização estatística. Assim, a análise feita no método de estudo de caso para se chegar à 

generalização das teorias seria até mais profunda e apurada.  

 

A abordagem que se entendeu como própria para a realização deste estudo, no que se 

refere à coleta e tratamento dos dados, é a quali-quantitativa, na medida em que se 

identificou como necessária e complementar a aproximação do fenômeno estudado com o 

observado. Nesse sentido, Silva (1998, p. 171) entende que a relação desejada entre o 

quantitativo e o qualitativo pode ser considerada complementar. Ou seja, enquanto o 

quantitativo se ocupa de ordens de grandezas e as suas relações, o qualitativo é um quadro 

de interpretações para medidas ou a compreensão para o não quantificável. 

 

Apesar da diferença existente entre as duas abordagens (quantitativa vs. qualitativa), 

muitos autores, especialmente os da área social, afirmam que o ideal é a construção de uma 

metodologia que consiga agrupar aspectos de ambas as perspectivas, como é o caso de 

Demo (1995, p. 231) quando diz que “embora metodologias alternativas facilmente se 

unilateralizem na qualidade política, destruindo-a em conseqüência, é importante lembrar 

que uma não é maior, nem melhor que a outra. Ambas são da mesma importância 

metodológica”. 

 

Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem. Embora difiram quanto à forma 

e à ênfase, os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma 
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mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para a melhor 

compreensão dos fenômenos. Pode-se distinguir o enfoque qualitativo do quantitativo, mas 

não seria correto afirmar que guardam relação de oposição (POPE & MAYS, 1995, p.42). 

 

A razão para escolha desse método é que, segundo Chizzotti (1991), a abordagem 

qualitativa possibilita, por um lado, a compreensão da realidade histórica do objeto e da 

relação entre o mundo real e o sujeito, assegurando a compreensão entre o mundo objetivo e 

a subjetividade do sujeito. Por outro lado, a abordagem qualitativa não impede, antes reforça 

e interpreta os dados quantitativos.  

 

Adicionalmente, muitos autores defendem que a utilização apenas de métodos 

qualitativos não é indicada, pois seria muito penoso construir teorias abrangentes a partir de 

estudos isolados. Assim, os aspectos objetivos são, por vezes, necessários à ciência. Se 

tomarmos em conta o campo das ciências sociais, sobretudo Administração, veremos que já 

é uma realidade a utilização de abordagens “mistas”, ou seja, pesquisas que vêm fazendo uso 

de ferramentas de ambas perspectivas. Um discurso recente defendendo a importância dos 

dois enfoques é o de May (2004, p. 146): 

 

[...] ao avaliar esses diferentes métodos, deveríamos prestar atenção, [...], não tanto aos métodos 

relativos a uma divisão quantitativa-qualitativa da pesquisa social – como se uma destas produzisse 

automaticamente uma verdade melhor do que a outra -, mas aos seus pontos fortes e fragilidades na 

produção do conhecimento social. Para tanto é necessário um entendimento de seus objetivos e da 

prática. 

 

Por fim, segundo Duffy (1987, p.131), a adoção da pesquisa quali-quantitativa traz 

consigo as seguintes vantagens: 

 

1) possibilidade de congregar controle dos vieses (pelos métodos quantitativos) 

com compreensão da perspectiva dos agentes envolvidos no fenômeno (pelos 

métodos qualitativos); 

2) possibilidade de congregar identificação de variáveis específicas (pelos 

métodos quantitativos) com uma visão global do fenômeno (pelos métodos 

qualitativos); 
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3) possibilidade de completar um conjunto de fatos e causas associadas ao 

emprego de metodologia quantitativa com uma visão da natureza dinâmica da 

realidade; 

4) possibilidade de enriquecer constatações obtidas sob condições controladas 

com dados obtidos dentro do contexto natural de sua ocorrência; 

5) possibilidade de reafirmar a validade e confiabilidade das descobertas pelo 

emprego de técnicas diferenciadas. 

 

Este estudo buscou determinar “como” a flexibilidade de uma organização de TI é 

impactada pelas práticas ITIL, sendo, portanto, recomendada uma estratégia de estudo de 

caso exploratório. 

 

De acordo com Yin (2005), as evidências para estudos de caso podem vir de seis fontes: 

 

1. Documentação: para a utilização nos estudos de caso, a importância principal de 

documentos é confirmar e aumentar as evidências de outras fontes. Além disso, os 

documentos são importantes na verificação de uma grafia correta de títulos ou 

nomes de organizações mencionadas em uma entrevista. 

 

2. Registros arquivais: são fontes relevantes de informações. Uma de suas vantagens 

é fornecer informações precisas e quantitativas. 

 

3. Entrevistas: São consideradas como uma das mais importantes fontes de 

informação de estudo de caso. Geralmente, as entrevistas são fontes essenciais de 

evidência dentro de um estudo de caso porque, em geral, os estudos de caso 

versam sobre questões humanas e sociais. 

 

4. Observação direta: traduz-se em uma visita de campo ao local do estudo de caso. 

Assim, o investigador criará a oportunidade de fazer observações diretas. Essas 

observações servem de evidência para um estudo de caso. 

 

5. Observação participante: é um modo especial de observação no qual o 

investigador não é meramente um observador passivo. Para isso, o observador 
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pode ter uma variedade de papéis dentro de uma situação em um estudo de caso e 

participar nos eventos que estão sendo estudados. 

 

6. Artefatos físicos: uma fonte final de evidência é o artefato físico ou cultural – um 

aparelho de tecnologia, uma ferramenta ou um instrumento, uma obra de arte, por 

exemplo. Essas evidências físicas podem ser coletadas ou observadas durante uma 

visita de campo. 

 

Para a realização deste trabalho de pesquisa realizou-se a coleta de documentação da 

empresa pesquisada e dos processos por ela praticados. O material analisado consiste de 

documentos internos, relatórios e registros existentes na área de TI da organização estudada, 

documentos relacionados à segurança e controle de TI, tais como diretrizes e políticas de 

segurança dos recursos e sistemas de TI, políticas de qualidade dos serviços e plano de 

contingência de negócios. Foram realizados acessos à Internet e à Intranet dessa organização, 

visando à obtenção de grande parte dessa documentação. 

 

Com o suporte da documentação e da literatura coletada, foram realizadas dez entrevistas 

em profundidade, utilizando-se um roteiro de entrevistas semi-estruturado, com questões 

abertas, para a coleta de dados junto a dois tipos de profissionais da instituição: os gestores de 

tecnologia da informação e os usuários de TI; com o propósito de se identificar o impacto das 

práticas ITIL na flexibilidade organizacional.   

 

O detalhamento do perfil de cada entrevistado, incluindo sexo, função que exerce na 

organização, tempo de empresa, se possui ou não alguma certificação e a duração de cada 

entrevista; é apresentado na seção 5.2 – Levantamento de dados. 

 

A partir da visão tanto dos gestores de tecnologia da informação da empresa, como 

também dos usuários que se utilizam dos sistemas de forma operacional, foi possível 

balancear as opiniões dos respondentes da pesquisa que, se vindas apenas dos gestores de TI, 

poderiam omitir alguns fatores que somente os usuários finais alcançam ou percebem. A 

escolha dos usuários foi feita por conveniência de facilidade de acesso, contato pessoal ou 

indicação dos gestores.  
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Por meio de observações diretas do local de estudo, foram analisados fatos/fenômenos e 

processos relacionados com as políticas e controles de TI. 

 

A elaboração do roteiro de entrevista foi o resultado de uma tarefa exaustiva, 

demandando cerca de um mês para sua concepção, a fim de tornar a entrevista simples de ser 

respondida, tanto por gestores de TI, quanto por usuários da TI na empresa. Foi grande o 

esforço para torná-lo o mais compacto possível, de modo a não desestimular os entrevistados, 

ou ainda encontrar resistência dos mesmos, devido ao elevado tempo de ausência de seus 

postos de trabalho.  

 

O roteiro de entrevista foi dividido em duas partes. A primeira parte refere-se a 

informações gerais dos entrevistados; já a segunda parte refere-se a perguntas específicas 

relacionadas ao tema de pesquisa.  

 

As perguntas específicas foram agrupadas segundo os dois principais domínios do ITIL - 

service delivery e service support. A partir desses domínios, a função service desk contemplou 

quatro perguntas, enquanto os demais processos do ITIL contemplaram duas perguntas cada.  

 

Os processos do ITIL foram então relacionados com as dimensões de flexibilidade 

organizacional (ação gerencial, planejamento organizacional, impacto das TI na força de 

trabalho, gestão de recursos humanos, impacto na eficiência, sensibilidade, versatilidade e 

robustez). Essas dimensões foram adotadas das pesquisas realizadas por Volberda (1995 e 

1997), Tenório (2002 e 2007), e, Golden e Powell (1997 e 1999), as quais foram citadas no 

referencial teórico deste trabalho.  

 

A seguir, são apresentadas as perguntas específicas contidas no roteiro de entrevista e o 

que se buscou medir em cada uma delas, no que tange à sua influência no fator “flexibilidade 

organizacional”. Para maiores detalhes sobre as perguntas, ver o Anexo A. 

 

Inicialmente será analisado o grupo service support, em que as quatro primeiras 

perguntas estão voltadas para a função service desk. 

 

A pergunta 1.1. procurou avaliar, dentro da percepção do entrevistado, qual o nível de 

eficiência, em uma escala de 1 a 10, do serviço prestado pelo service desk da Beta. Quanto 
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mais próximo de dez, mais eficiente é o grupo, o que segundo Tenório (2002) e Golden e 

Powell (1999) seria uma tendência de flexibilidade. Adicionalmente, esta pergunta procurou 

verificar se a empresa possui ação gerencial, no que tange ao estabelecimento de rotinas 

operacionais para recepção e tratamento dos chamados no service desk. 

 

A pergunta 1.2. avaliou, em uma escala de 1 a 10, se na percepção dos entrevistados, os 

profissionais do service desk são bem treinados. Novamente, quanto mais próximo de dez, 

mais treinados são os profissionais, garantindo um impacto positivo de TI na força de 

trabalho. Essa situação, segundo Tenório (2002), seria um indicador de que o papel de gestão 

de RH estaria sendo bem conduzido, resultando num ambiente mais flexível. 

 

A pergunta 1.3. verificou como se dá o processo de escalada de incidente na empresa e o 

tempo médio que um especialista leva para atender a um cliente. Quanto mais rápido o 

processo de escalada e o tempo médio de atendimento de um especialista, mais sensível ao 

tempo de resposta é a empresa, o que segundo Golden e Powell (1999) é um indicador de 

ambiente flexível. Adicionalmente, essa pergunta procurou verificar como se dá a ação 

gerencial quanto à estrutura de atendimento do service desk. 

 

A pergunta 1.4. quis saber se a Beta tem investido em alguma campanha de comunicação, 

visando a incentivar o usuário a utilizar mais o service desk, reduzindo assim a ajuda informal  

do colega ao lado. Aqui, segundo Tenório (2002), a comunicação dialógica tem um papel 

fundamental na construção de um ambiente flexível. O planejamento organizacional 

envolvendo a mudança cultural, segundo Volberda (1997), também desempenha papel 

importante, pois quanto mais inovador for o grupo, mais flexível é a empresa.    

 

 

Saindo da função service desk, as duas perguntas seguintes referem-se à área de gestão de 

incidentes. 

 

A pergunta 2.1. analisou como se dá o tempo de resolução da maioria dos chamados 

abertos no service desk. Quanto mais rápido o tempo de resolução dos chamados, mais 

compromissado está o grupo com o nível de serviço prestado ao cliente, indicando haver uma 

boa sensibilidade ao tempo de resposta da empresa, o que segundo Golden e Powell (1999) é 

um indicador de ambiente flexível. 



62 
 

 

A pergunta 2.2. procurou verificar se existe um planejamento organizacional para  

disponibilização de tecnologia apropriada (base de dados para armazenar os incidentes 

conhecidos), e se existe uma ação gerencial para o seu tratamento, visando ao aumento da 

eficiência para resolução do próximo incidente aberto, já conhecido. De acordo com Volberda 

(1997), o emprego da tecnologia apropriada (base de dados) para produzir os resultados 

esperados - planejamento organizacional, somado à ação gerencial para estruturar o trabalho 

operacional dos profissionais, pode ser um indicador de flexibilidade. Adicionalmente, 

segundo Tenório (2002) e Golden e Powell (1999), quanto mais eficiente for  a operação, 

maior a presença de flexibilidade. 

 

 

Saindo da disciplina de gestão de incidentes, as duas perguntas seguintes referem-se à 

área de gerência de problemas. 

 

A pergunta 3.1. procurou identificar se a Beta já possuía um processo de gestão de 

problemas criado e implantado, de forma a garantir eficiência no tratamento de um problema.  

Caso a empresa não dispusesse de processo de gestão de problemas, seria questionada sobre 

como se dariam a ação gerencial e o processo de comunicação para criação desse processo. 

Lembrando que segundo Tenório (2002) e Golden e Powell (1999), quanto mais eficiente for 

a operação, maior a presença de flexibilidade. Da mesma forma, segundo Tenório (2002), 

uma ação gerencial que permita uma comunicação dialógica entre as áreas torna o ambiente 

mais flexível. 

 

A pergunta 3.2. procurou observar a correlação entre as áreas do service desk, gestão de 

incidentes e gerência de problemas, e se existia acúmulo de função nessa estrutura. A idéia 

aqui foi verificar como se dava a ação gerencial nesse processo integrado e como era 

desenhada a estrutura dentro de um planejamento organizacional. Segundo Volberda (1997), 

quanto maior a quantidade de níveis hierárquicos, menos flexível é a organização. 

 

 

Saindo da disciplina de gerência de problemas, as duas perguntas seguintes referem-se à 

área de gerência de mudanças. 
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A pergunta 4.1. procurou verificar como se dá o processo de gerência de mudanças na 

empresa. A idéia central aqui foi avaliar o quão versátil é essa área para administrar mudanças 

previstas e como se caracteriza a cultura dos profissionais quanto à necessidade de um 

planejamento de mudança. Segundo Golden e Powell (1999), quanto mais versátil a área, 

mais flexível é a organização. Adicionalmente, segundo Volberda (1997), a mudança cultural 

tem impacto direto na flexibilidade. Quanto mais inovadora, mais flexível. 

 

A pergunta 4.2. avaliou como o gerente de mudanças levanta os riscos para o negócio 

durante uma mudança e identifica quais procedimentos são seguidos durante esse processo. 

Além disso, a pergunta procurou identificar como se dava o processo de alocação do 

profissional para a realização de uma mudança. A idéia desta pergunta foi avaliar o nível de 

eficiência desse processo e como se dava a ação gerencial para o funcionamento da operação 

e para a alocação profissional dentro da estrutura existente, lembrando que, segundo Tenório 

(2002) e Golden e Powell (1999), quanto mais eficiente for a operação, maior a flexibilidade. 

Da mesma forma, segundo Volberda (1997), a existência de rotinas operacionais e de uma 

comunicação eficiente na estrutura são indicadores de flexibilidade. 

 

 

Saindo da disciplina de gerência de mudanças, as duas perguntas seguintes referem-se à 

área de gerência de configuração. 

 

A pergunta 5.1. analisou como se dá a eficiência na gestão de ativos e de configurações 

de software. Como já dito, quanto maior a eficiência maior é a flexibilidade. 

 

A pergunta 5.2. procurou verificar se existe um planejamento organizacional para  

disponibilização de tecnologia apropriada (base de dados para armazenagem dos ativos e 

configurações) e se existe uma ação gerencial para garantir que os processos de atualização 

dessa base de dados sejam mantidos. De acordo com Volberda (1997), o emprego da 

tecnologia apropriada (base de dados) para produzir os resultados esperados - planejamento 

organizacional, somado à ação gerencial para estruturar o trabalho operacional dos 

profissionais, pode ser um indicador de flexibilidade.  

 

Saindo da disciplina de gerência de configurações, as duas perguntas seguintes referem-

se à área de gerência de release. 
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A pergunta 6.1. quis saber como se dá a ação gerencial estratégica voltada para a 

administração de um conflito de interesses, já que por um lado pode existir uma necessidade 

de atualização técnica de um sistema, mas por outro existe o custo envolvido nessa 

atualização. Segundo Volberda (1997), essa ação gerencial deve prover um alinhamento 

estratégico com os objetivos da organização, garantindo assim maior flexibilidade. 

 

A pergunta 6.2. procurou investigar como ocorre o processo de comunicação aos usuários 

e clientes sobre uma necessidade de atualização de release, de modo a se identificar qual o 

impacto de TI na força de trabalho. De acordo com Tenório (2002), quanto menor o impacto, 

mais flexível é a organização. 

 

 

Saindo do grupo service support e entrando no grupo service delivery, são analisadas as 

duas primeiras perguntas voltadas para a área de gerência de nível de serviço. 

 

A pergunta 7.1. quis saber se a empresa dá a devida importância para a área de TI, 

inclusive com realização de investimentos, como estratégia para prestar um serviço de 

qualidade ao cliente.  Essa pergunta procurou avaliar se existe uma ação gerencial que  

promova um alinhamento estratégico entre TI e negócios e se a gestão de RH realiza os 

investimentos necessários na capacitação dos profissionais. Segundo Bon (2005), para 

promover com sucesso a implantação do ITIL, se faz necessária a existência de alinhamento 

estratégico entre TI e negócios. Volberda (1997) afirma que quando a ação gerencial está 

focada no objetivo da organização, ela tende a ser mais flexível. O mesmo ocorre com a 

gestão de RH, para a qual segundo Tenório (2002), profissional bem treinado é um indicador 

de ambiente flexível.  

 

A pergunta 7.2. procurava saber qual a autonomia do gestor de nível de serviço para 

realizar investimentos para melhoria da qualidade do serviço prestado. O intuito dessa 

pergunta foi avaliar se existe alguma ação gerencial, que forneça autonomia ao gestor para a 

tomada de decisões, de modo a se evitar a aplicação de multas nos contratos por quebra de 

nível de serviço (SLA). Segundo Volberda (1997), essa agilidade na tomada de decisões 

estrutural, é um indicador de ambiente flexível. 
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Saindo da disciplina de gerência de nível de serviço, as duas perguntas seguintes referem-

se à área de gerência de disponibilidade. 

 

A pergunta 8.1. procurou verificar se na empresa Beta existem contratos firmados com 

clientes que estipulam SLAs difíceis de serem cumpridos. Além disso, havia interesse em 

descobrir se os profissionais que trabalham na fase de projeto, fazem parte da entrega do 

serviço. O objetivo dessa pergunta foi verificar se a empresa trabalha com versatilidade, se 

adaptando a cada mudança prevista em contrato. Segundo Golden e Powell (1999), quanto 

mais versátil a área, mais flexível é a organização. 

 

A pergunta 8.2. tinha por intento verificar se há conflito de interesses na organização, se 

por um lado existe a necessidade de manter a qualidade do serviço prestado e o cumprimento 

do SLA, mas por outro, existe a necessidade de redução de custos com infra-estrutura e 

pessoal. Novamente, o objetivo da pergunta era verificar se existe versatilidade na operação 

da organização, capaz de se adaptar a situações do mundo moderno, que envolvem 

competitividade e sobrevivência da empresa, lembrando que segundo Golden e Powell 

(1999), quanto mais versátil a área mais flexível é a organização. 

 

 

Saindo da disciplina de gerência de disponibilidade, as duas perguntas seguintes referem-

se à área de gerenciamento de capacidade. 

 

A pergunta 9.1. objetivou verificar a preocupação da empresa com os requisitos futuros 

do seu negócio, visando a garantir as demandas requeridas pelos seus clientes de forma 

competitiva. O que se procurou investigar nessa questão foi o nível de versatilidade presente 

na operação da empresa, capaz de garantir a sobrevivência dos seus projetos. Como já dito, 

quanto mais versátil a área mais flexível é a organização. 

 

A pergunta 9.2. quis saber se o gerente de capacidade é consultado na aquisição de uma 

nova tecnologia e como se dá o processo de homologação do produto adquirido. O objetivo 

desse questionamento foi verificar se existe um processo de comunicação dialógica entre a 
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disciplina de gerência de capacidade e as demais áreas da organização, o que segundo Tenório 

(2002 é uma característica de um ambiente flexível.     

 

Saindo da disciplina de gerenciamento de capacidade, as duas perguntas seguintes 

referem-se à área de gerenciamento de continuidade. 

 

A pergunta 10.1. procurou investigar como a Beta está preparada para garantir a 

continuidade do seu negócio e do ambiente de TI do seu cliente, no caso da ocorrência de um 

desastre. O intuito foi verificar se existe uma ação gerencial estratégica, relacionada ao 

objetivo da organização, um planejamento organizacional que promova mudança cultural, e 

por fim, robustez que indique a capacidade da empresa em se adaptar a circunstâncias não 

previstas.  Segundo Volberda (1997), uma cultura inovadora e uma estratégica clara que 

indique a preocupação com a sobrevivência da empresa são indicadores de um ambiente 

flexível. Da mesma forma, Golden e Powell (1999) afirmam que quanto mais robusta e capaz 

de se adaptar a mudanças de requisitos, mais flexível é a organização. 

 

A pergunta 10.2. quis saber como são levantados os riscos e criados os planos de 

contingência para casos de desastre. A idéia aqui foi avaliar a versatilidade para se trabalhar 

com situações previstas e também avaliar a robustez – que é a resposta positiva a 

circunstâncias não previstas. Segundo Golden e Powell (1999), quanto maior a versatilidade e 

a robustez, mais flexível é a organização. 

 

Para fechar o roteiro de entrevista, apresenta-se o último tópico da área de service 

delivery do ITIL, cujas duas perguntas referem-se à área de gestão financeira de TI. 

 

A pergunta 11.1. está relacionada ao monitoramento dos custos dos projetos. A 

importância aqui foi verificar qual o impacto da eficiência na gestão de projetos de TI, de 

forma a se produzir projetos financeiramente “saudáveis”. Segundo Tenório (2002) e Golden 

e Powell (1999), quanto mais eficientes forem os projetos, mais flexível é a organização. 

 

A pergunta 11.2. procurou saber se as pressões por reduções de custo provocam erros no 

dimensionamento dos projetos. A idéia aqui foi analisar não só a eficiência na gestão de 

projetos, mas também a ação gerencial relacionada à estratégia de custos da empresa, e o 

impacto de TI na força de trabalho.  Segundo Volberda (1997), Tenório (2002) e Golden e 
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Powell (1999), a intensidade desses três indicadores pode refletir a predominância de um 

ambiente organizacional flexível. 

 

Após a elaboração do roteiro de entrevista, foi realizado um pré-teste, que serviu para 

aperfeiçoar o instrumento de pesquisa e testar o grau de compreensão das perguntas. Para 

tanto, foram selecionados 3 (três) respondentes pertencentes à amostra global e a estes foi 

solicitado que fizessem críticas às perguntas elaboradas, para aprimorar o instrumento de 

coleta de dados. O tempo de participação nas entrevistas também foi avaliado, situando-se 

entre 50 e 60 minutos.  

 

O pré-teste foi de fundamental importância, pois permitiu que fossem feitos retoques no 

instrumento, buscando a clareza do entendimento das perguntas e chegando-se à sua versão 

final. A entrevista com 24 (vinte e quatro) perguntas, foi dividida em 2 seções, não 

identificadas, para que o entrevistado não percebesse que grupo de variáveis estaria sendo 

avaliado. Foram acrescidas algumas perguntas para caracterização do respondente. O roteiro 

de entrevista completo encontra-se localizado no anexo A deste trabalho.  

 

Os impactos de cada variável, relacionando os itens do roteiro de entrevista e as 

respectivas referências da literatura, estão apresentados de forma resumida no quadro 2 a 

seguir. 

Quadro 2 – Impacto das Variáveis. 
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A matriz de correlação entre as variáveis independentes (boas práticas do ITIL) com as 

variáveis dependentes (indicadores de flexibilidade organizacional) está apresentada de forma 

resumida no quadro 3. 

  

A idéia foi transportar aquilo que se procurou medir no conjunto de perguntas 

específicas, a partir do roteiro de entrevista, para esta tabela, de forma a se obter uma visão 

consolidada. 

  

Para se ilustrar esta idéia, observa-se que as perguntas 7.1 e 7.2 são voltadas para a 

disciplina service level management do ITIL, e procuraram investigar qual a importância dada 

à área de TI pela gestão da empresa, como forma de prestar um serviço de qualidade ao 

cliente. A idéia aqui foi verificar se existe uma ação gerencial que promova o alinhamento 

estratégico entre TI e negócios, e se a gestão de RH contribui com a capacitação dos 

profissionais. Da mesma forma, se procurou verificar se existe alguma ação gerencial, que dê 

autonomia ao gestor de nível de serviço, para realizar investimentos para a melhoria do nível 

de serviço em caso de necessidade, evitando aplicação de multas pelo cliente por quebra de 

SLA. 

Desta forma, marcou-se dois “X”, sendo um para cada encontro das colunas “ação gerencial” 

e “gestão de RH”, com a linha Service Level Management.   
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Quadro 3 – Matriz de Correlação do ITIL com os Indicadores de Flexibilidade. 

Fonte: o pesquisador, a partir da elaboração do roteiro de entrevista 
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Para explicitar os passos metodológicos do trabalho, foi criado um desenho do modelo de 

pesquisa, que está representado na Figura 5 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Modelo de Pesquisa 

Fonte: Yin (2005) 

 

O modelo de pesquisa foi dividido em seis passos, conforme observado na Figura 5. 

 

Inicialmente, no passo 1, foi realizada uma análise do referencial teórico, visando a 

obtenção dos conhecimentos necessários sobre o tema, possibilitando assim uma melhor 

compreensão do problema de pesquisa. Na seqüência, no passo 2, foi elaborado um roteiro de 

entrevista semi-estruturada para coleta de dados, visando à obtenção das informações dos 

entrevistados. No passo 3, foi realizada a coleta de dados na organização, sendo as entrevistas 

conduzidas pelo próprio pesquisador. No passo 4, os dados coletados foram organizados a fim 

de serem analisados no passo seguinte. No passo 5, utiliza-se a análise de conteúdo dos dados4 

coletados nas entrevistas.  

 

                                            
4 Segundo Bardin (1977),  análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
[...] destas mensagens. A principal diferença entre a análise de conteúdo e a análise de discurso, é que a primeira 
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No passo 6, foram formuladas as conclusões encontradas a partir da análise dos dados, e 

utilizado o feedback para orientar novas pesquisas. 

 

A metodologia utilizada para interpretação e consolidação dos dados coletados é 

apresentada de maneira detalhada no item 5.3 – Consolidação dos dados. 

  

Segundo Yin (2005), depois de feita a pesquisa, uma vez que esta representa um conjunto 

lógico de proposições, o pesquisador pode avaliar a qualidade do projeto, de acordo com 

alguns testes lógicos. Os quatro principais testes recomendados para um estudo de caso 

explanatório/exploratório, de forma a garantir a qualidade da pesquisa, são: 

 

1. Validade do constructo: Segundo Yin (2005), o investigador deve:  

i) selecionar os tipos específicos de mudança que estão sendo estudadas; 

ii) demonstrar que as medidas selecionadas refletem os tipos de mudanças 

selecionadas. 

 

2. Validade interna: O investigador deverá determinar, precisamente, o 

relacionamento entre os eventos a serem estudados. Em pesquisas para estudo 

de caso, em que deduções sobre os eventos ocorrem o tempo todo, as perguntas 

necessárias à perfeita relação causal devem ser criteriosamente estudadas. 

 

3. Validade externa: Diz respeito ao fato de que os resultados podem ou não ser 

generalizados além do estudo analisado, ou seja, seus resultados podem ser 

extrapolados para outro caso similar não estudado. Assim, valida-se a 

abordagem de um estudo de caso como sendo realizada por meio da 

generalização analítica e não na estatística, como é o caso da pesquisa de 

investigação. 

 

4. Confiabilidade: Implica um outro pesquisador, mais tarde, seguir os mesmos 

procedimentos descritos, conduzindo o mesmo estudo de caso, para obter os 

mesmos resultados. 

 

                                                                                                                                        
trabalha com o conteúdo do texto, podendo sua interpretação ser tanto quantitativa quanto qualitativa, enquanto 
que a segunda trabalha com o sentido do discurso, sendo sua interpretação somente qualitativa. 
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4.2 Validade do construto   
 
 

Segundo Yin (2005), esse primeiro teste é especialmente problemático na pesquisa de 

estudo de caso. As pessoas que sempre criticam os estudos de caso geralmente apontam o fato 

de que um pesquisador de estudo de caso não consegue desenvolver um conjunto 

suficientemente operacional de medidas, e que são utilizados julgamentos “subjetivos” para 

coletar os dados. 

 

Para a realização de estudos de caso, encontram-se disponíveis três táticas para aumentar 

a validade do constructo. A primeira é a utilização de várias fontes de evidências, de tal forma 

que se incentivem linhas convergentes de investigação. E essa tática é relevante durante a 

coleta de dados. Uma segunda tática é estabelecer um encadeamento de evidências, também 

relevante durante a coleta de dados. A terceira tática é fazer com que o rascunho do relatório 

do estudo de caso seja revisado por informantes-chave (YIN, 2005). 

 

A fim de garantir a validade do constructo, este estudo utilizou as seguintes táticas: 

• Múltiplas fontes de evidências (YIN, 2005):  

a) documentação – análise de relatórios internos com consulta a intranet, bem 

como matérias publicadas em jornais, revistas e internet;  

b) registros em arquivos – coleta de informações diretamente dos bancos de dados 

da empresa;  

c) entrevistas semi-estruturadas – realizadas com alguns profissionais da empresa; 

   

Essa tática, segundo Patton (1990), também conhecida como triangulação de dados, se 

baseia na combinação de diferentes tipos de evidências e abordagens, propiciando o aumento 

da validade das descobertas realizadas, em função dos distintos procedimentos de pesquisa se 

contraporem aos conflitos inerentes a cada abordagem isoladamente. 

  

• Triangulação das teorias: 

Envolve a utilização de diferentes perspectivas teóricas, a fim de analisar o mesmo 

conjunto de dados. Sua principal vantagem é permitir o entendimento de como as evidências 

são afetadas por diferentes premissas conceituais (PATTON, 1990). 
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• Encadeamento das evidências: 

Princípio utilizado para manter a confiabilidade das informações em um estudo de caso, 

baseado na noção similar àquela utilizada em investigações forenses. Consiste em permitir 

que um observador externo – leitor do estudo de caso – siga a origem de qualquer evidência, 

indo das questões iniciais da pesquisa até as conclusões finais do estudo de caso (YIN, 2005). 

 

Abaixo encontra-se a indicação do constructo flexibilidade, utilizado nesta pesquisa: 

 

Constructo Indicador 

Flexibilidade Em que medida o ITIL contribui para que a organização se adapte 

eficientemente a mudanças, atendendo às necessidades do mercado, 

sem custos ou tempos excessivos, ou ainda perda de performance. 

 

 

4.3 Validade interna 
 
 

A validade interna é um teste de qualidade utilizado em modelos de estudo de caso que se 

baseiam em inferências, isto é, estudos de caso preocupados com relações causais, e refere-se 

ao risco de haver um fenômeno não previsto que interfira na relação causal encontrada, 

distorcendo as conclusões do estudo (YIN, 2005). 

 

Desta forma, a validade interna se aplica somente a estudos explanatórios ou causais, e 

não a estudos exploratórios ou descritivos.  

 

Por se tratar de um estudo exploratório, foi desconsiderada a aplicação deste teste.   

 
 
4.4 Validade externa 
 
 

A utilização do teste da validade externa, por sua vez, visa a saber se as descobertas de 

um estudo podem ser generalizadas para além do estudo de caso em questão, o que a torna o 

ponto desta metodologia mais sujeito a críticas (YIN, 2005). 
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Yin (2005) afirma que a validade externa refere-se ao grau com que o resultado da 

pesquisa pode ser generalizável ou transferido para outros contextos. Na perspectiva 

qualitativa, a transferabilidade (transferability) é primeiramente a responsabilidade por se 

fazer generalizações. O investigador poderá criar condições para a generalização, descrevendo 

o contexto e as assunções centrais da pesquisa. Cabe a quem promover a generalização para 

outros contextos, a responsabilidade dos julgamentos sobre essa generalização. 

 

A generalização analítica é a tentativa de se estender um conjunto particular de resultados 

a alguma teoria mais abrangente. Esse tipo de generalização difere-se da estatística por não se 

tratar de amostragem facilmente generalizável, isto é, o caso não é escolhido a partir da lógica 

da amostragem. Na generalização analítica, uma teoria previamente desenvolvida como 

modelo é utilizada para a comparação com os resultados empíricos do caso. 

 
 
4.5 Confiabilidade 
 
 

Segundo Yin (2005), esta técnica visa a garantir que outro investigador obtenha os 

mesmos resultados caso se repita a mesma análise. A tática para garantir a confiabilidade 

neste estudo é a utilização do protocolo de estudo de caso e a documentação do caso. 

 

Em um estudo de caso, o protocolo é relevante para obtenção da confiabilidade, pois 

fornece informações para que o estudo, quando repetido sob as mesmas condições, obtenha os 

mesmos resultados. Seguindo as recomendações propostas por Yin (2005), o protocolo desta 

pesquisa contempla os seguintes tópicos: visão geral da pesquisa; procedimentos para coleta 

de dados; questões do estudo de caso; e guia para o relatório. 

 
 
4.6 Sustentação do método    
 

 

Segundo Marsiglia (2000), a definição da base teórica e conceitual é a base de 

sustentação da pesquisa, devendo ser obtida através de uma pesquisa bibliográfica sobre o 

problema, lendo-se vários autores, que produziram sobre o tema de ângulos diferentes ou que 

apresentam posicionamentos controversos sobre o tema. Outras pesquisas produzidas sobre o 
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mesmo assunto, e, se possível, realizar entrevistas exploratórias com pessoas que tenham 

experiência com o problema. 

 

 

4.7 Limitações do método 
 

 

Com relação à metodologia apresentada para o projeto, faz-se necessário destacar 

algumas dificuldades e limitações quanto à coleta e ao tratamento dos dados. Dentre as 

limitações, pode-se citar: 

 

a. Pouca disponibilidade de tempo dos entrevistados; 

 

b. Dificuldade na obtenção de documentação da empresa pesquisada; 

 

c. Pouca referência bibliográfica sobre o assunto; 

 

d. A análise hermenêutica do pesquisador que é influenciada pela vida profissional 

dele próprio. Buscou-se entretanto distanciamento dos fatos, embora admita-se a 

inexistência de neutralidade científica (VERGARA, 1990); 

 

e. Poucos entrevistados; 

 

f. Respostas baseadas em percepção dos entrevistados.   



76 
 

 

5 DESCRIÇÃO DO CASO 
 

 

5.1 Descrição da organização analisada 
 
 

A empresa Beta (nome fictício) é uma empresa multinacional americana de grande porte, 

com mais de 130 anos de existência, que oferece soluções e serviços de Tecnologia da 

Informação ao mercado, e que está presente em mais de 100 países. A empresa está listada na 

NYSE e presente na Fortune 300. Esta classificada entre os 10 maiores fornecedores de 

serviços completos de outsourcing. 

 

Possui mais de 35.000 funcionários no mundo, atuando com clientes governamentais, 

grandes bancos, companhias aéreas, além de outros grandes clientes de diferentes segmentos 

de negócios. No Brasil, possuí uma história de mais de 80 anos, com cerca de 2000 

funcionários e presença em 16 estados distintos. 

 

Originalmente uma empresa extremamente focada em tecnologia (fabricação de 

hardware e desenvolvimento de software), em especial no mercado de computadores de 

grande porte, vivenciou nos últimos anos um aumento sucessivo de sua participação no 

mercado de serviços e uma redução de sua participação na área de tecnologia, chegando a 

obter mais de 80% de sua receita de 2006 advinda de serviços. 

 

Embora a unidade brasileira venha cumprindo seus compromissos com a matriz 

americana, chegando em muitos casos a superar seus objetivos de receita e lucratividade; a 

empresa no mundo vem acumulando prejuízos anuais para seus acionistas, registrando perdas 

no valor de suas ações na bolsa americana. 

 

Por conta disso, a empresa vem promovendo uma grande reestruturação mundial, que têm 

resultado no corte de funcionários, fechamento de fábricas e venda de ativos (prédios e 

subsidiárias deficitárias). A ordem em questão é “fazer mais com menos”. 

 

A Beta possui conhecimento nos diversos segmentos de indústria, objetivando entender 

claramente os problemas de seus clientes e então propor a solução mais adequada. 



77 
 

 

A empresa está organizada no Brasil em 2 unidades de negócio verticais, a saber: 

 

• Setor Público e Finanças; 

• Comércio, Indústria, Transportes e Telecomunicações. 

 

E também em 2 unidades de negócio horizontais: 

 

• Tecnologia e Sistemas; 

• Serviços de Outsourcing e Infraestrutura. 

 

O objetivo das unidades de negócio horizontais é apoiar tecnologicamente as soluções 

propostas pelas unidades de negócio verticais. 

 

Além das unidades citadas acima existem ainda unidades de serviços compartilhados, que 

realizam atividades de apoio a toda organização. São elas: 

 

• Marketing e Comunicação; 

• Recursos Humanos; 

• Financeiro; 

• Jurídico. 

 

Suas competências e áreas de atuação estão focadas em 5 grandes pilares: 

● outsourcing; 

● integração de sistemas; 

● infra-estrutura; 

● tecnologia de servidor; 
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● consultoria; 

A organização Beta possui certificação ISO9001, BS7799 e CMMI-5; além de 

implementar as práticas ITIL e incentivar os processos de melhorias baseadas em Six Sigma. 

A empresa possui uma universidade corporativa, que oferece treinamentos via Web para o 

desenvolvimento dos profissionais, com destaque para: PMP (Project Management 

Professional), ITIL Foundation, CobiT, CFPS (Certified Function Point Specialist), Black 

Belt, entre outros. 

 

 

5.2 Levantamento de dados 
 
 

Para compor o grupo de análise realizou-se o levantamento de dados utilizando-se de 

fontes documentais e orais, internas e externas à organização.  

 

As fontes documentais surgiram de pesquisas à Intranet da empresa, o que permitiu 

analisar mais detalhadamente os conceitos de “missão” e “visão” da Beta, bem como sua 

estrutura organizacional e processos de qualidade.  As pesquisas à Internet por sua vez 

contribuíram para obter-se um melhor entendimento do posicionamento desta no mercado.  

 

As fontes orais surgiram de entrevistas semi-estruturadas realizadas com dez funcionários 

da Beta. A opção por este tipo de técnica deu-se em função do pesquisador ser conhecedor da 

organização e ter mantido envolvimento profissional com ela por pouco mais de dois anos. No 

momento da investigação, portanto, os entrevistados já faziam parte do seu universo, fator que 

favoreceu a interação entre ambos. 

 

Como já dito, o roteiro, que serviu de base para a formulação das questões de entrevista, 

foi composto de duas partes. A primeira parte referiu-se a informações gerais dos 

entrevistados e a segunda parte às perguntas específicas, em que se procurou relacionar as 

disciplinas do ITIL com as dimensões de flexibilidade organizacional (ação gerencial, 

planejamento organizacional, impacto das TI na força de trabalho, gestão de recursos 

humanos, impacto na eficiência, sensibilidade, versatilidade e robustez) obtidas a partir do 

referencial teórico.   
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Durante as entrevistas seguiu-se o roteiro sem rigidez, deixando o entrevistado bem à 

vontade para expor suas idéias. Procurou-se, porém, mantê-lo no roteiro das questões que 

guiavam a entrevista. 

 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência (facilidade de acesso, contato 

pessoal ou indicação dos gestores); optando-se por dar voz aos indivíduos considerados 

essenciais no esclarecimento dos tópicos predeterminados da entrevista. 

 

As entrevistas tiveram um caráter individual e realizaram-se nas datas e nos horários 

agendados com os entrevistados. As entrevistas ocorreram no período compreendido entre as 

datas 21/09/2007 e 02/11/2007. Houve flexibilidade na sua condução, uma vez que não se 

delimitou um tempo fixo para sua realização. O tempo de duração das entrevistas variou de 40 

minutos a 1 hora e 39 minutos, perfazendo um tempo médio de duração de 1 hora e 4 

minutos. A exposição da fala foi livre e os dados obtidos foram armazenados em um gravador 

portátil, havendo posterior transcrição de forma a se revisar o importante conteúdo dessas 

informações. As perguntas mantiveram-se no escopo de competência dos entrevistados e os 

seus depoimentos finalizaram-se assim que o roteiro foi esgotado. 

 

No início de cada entrevista, foram repetidos a cada participante do estudo os objetivos e 

a importância de se conhecer as suas opiniões, garantindo-lhes sigilo sobre as questões 

abordadas. 

 

Ao todo, foram realizadas dez entrevistas, tendo este número sido adotado com base no 

critério da saturação dos dados e do atingimento dos objetivos, pois, como argumentam 

Bogdan e Bilken (1994, p. 96), “nesta forma de abordagem (...) os investigadores qualitativos 

aferem a altura em que terminaram o estudo quando atingem aquilo que designam por 

‘saturação de dados’, o ponto da recolha de dados a partir do qual a aquisição da informação 

se torna redundante”. 

 

Do total de dez entrevistados, metade possuía cargo gerencial, enquanto os demais eram 

profissionais que exerciam atividades de suporte técnico, segurança, projetos, e ainda, 

planejamento e controle na área de TI. A seleção dos participantes teve como critério a 

experiência individual de cada um dos entrevistados em atividades relacionadas às disciplinas 

do ITIL. Cinco deles possuem certificação ITIL.    
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Por questões de sigilo, os nomes dos profissionais foram ocultados, utilizando-se para 

tanto apenas a função na organização correspondente ao entrevistado.  A seguir, segue o 

quadro 4 com identificação dos perfis: 

 

Quadro 4 – Perfil dos Entrevistados com Duração das Entrevistas. 

Fonte: o pesquisador, a partir dos dados da pesquisa 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Consolidação de dados   
 

 
De posse das informações colhidas, passou-se para a fase de transcrição e de 

familiarização, com vistas a organizar o processo de análise. 

 

Concluídas as transcrições das entrevistas, iniciou-se uma nova etapa do processo, o da 

análise e interpretação dos dados. 

 

Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, já que segundo Bauer (2002), trata-se de 

uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva 
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produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto, replicáveis ao seu contexto 

social.  

 

Segundo Bardin (1977), a técnica de analise de conteúdo se compõe de três grandes 

etapas: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados e 

interpretação. A primeira etapa é descrita como uma fase de organização, que pode utilizar 

vários procedimentos, tais como: leitura flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação. Na segunda etapa os dados são codificados a 

partir das unidades de registro. Na última etapa se faz a categorização, que consiste na 

classificação dos elementos segundo suas semelhanças e por diferenciação, com posterior 

reagrupamento, em função de características comuns. Portanto, a codificação e a 

categorização fazem parte da análise de conteúdo.     

 

Com base neste tipo de análise, foram criadas onze tabelas no anexo C, sendo uma para 

cada um dos dez entrevistados, e a última com os dados consolidados das entrevistas 

realizadas. Nas primeiras dez tabelas, adotou-se uma maneira de quantificar as questões 

respondidas durante as entrevistas, que previu a adoção do seguinte critério:  

 

1. Nas respostas para as quais se entendeu que havia rigidez, ou seja, ausência de 

flexibilidade, de acordo com as definições tratadas no referencial teórico, 

preencheram-se as lacunas das tabelas, correspondentes às posições linha – 

disciplina do ITIL, e coluna – medida de flexibilidade organizacional, com o 

símbolo “(+)”. 

    

2. Nas respostas para as quais se entendeu que havia ausência de rigidez, ou seja, 

flexibilidade, de acordo com as definições tratadas no referencial teórico, 

preencheu-se as lacunas das tabelas, correspondentes às posições linha – 

disciplina do ITIL, e coluna – medida de flexibilidade organizacional, com o 

símbolo “(-)”. 

 

3. Nas respostas para as quais se entendeu que havia uma condição neutra, ou seja, 

uma situação nem flexível nem rígida, preencheu-se as lacunas das tabelas, 

correspondentes às posições linha – disciplina do ITIL, e coluna – medida de 

flexibilidade organizacional, com o número “0”. 
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4. Por fim, para as lacunas que não apresentavam questões endereçadas nas 

entrevistas, preencheu-se com N/A, de significado “não aplicável”.  

 

Após esse preenchimento, procurou-se extrair a média µ = ∑X / N,                   

para cada disciplina do ITIL , situada na linha de cada tabela, para cada uma das dez 

entrevistas realizadas. Para isso, somou-se em cada linha, o total de células com o símbolo (-) 

e (+), atribuindo o valor “1” associado ao símbolo especificado pelo sinal correspondente; e 

depois dividindo esse número final pelo representativo total de células na linha, descontando-

se aquelas células que aparecem com o significado N/A. Cabe destacar que as células que 

aparecem com o número “0” são contabilizadas para efeito de divisão. 

 

Para ilustrar essa metodologia, optou-se por expor o resultado obtido na entrevista 1 – 

gerente de data center, do anexo C. Analisou-se a linha correspondente à disciplina do ITIL 

Incident Management. Nesta linha obteve-se três símbolos “(-)”, um número “0”, e quatro 

significados N/A. A conta que se fez foi somar os três símbolos “(-)” com o número “0”, que 

totaliza o valor “-3”, já que atribuiu-se o valor “1” com o sinal correspondente a cada símbolo 

“(-)”. Em seguida, dividiu-se o número “-3” pelo total de células existentes na linha, 

excluindo-se aquelas que aparecem com N/A, ou seja, “4”, obtendo-se o resultado final de “-

0,75”. 

 

Depois disso, calculou-se o desvio padrão para cada disciplina utilizando-se a fórmula: 

 

σ = √∑(X - µ)2    

           N   

 

Na seqüência transportou-se os valores de média e desvio padrão de cada disciplina do 

ITIL (linha da tabela), de cada um dos dez entrevistados, para a tabela final do Anexo C, 

contendo os dados consolidados das entrevistas. 

 

Uma vez que os dados foram consolidados, procedeu-se a uma análise quantitativa, 

aplicando-se o teste de hipóteses t student para a média geral das disciplinas do ITIL e para a 

média dos grupos service support e service delivery. Também aplicou-se o teste não 

paramétrico de Wilcoxon para cada uma das disciplinas do ITIL, com o objetivo de verificar 
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se individualmente elas seguem uma tendência a neutralidade (média igual a zero), 

flexibilidade (média menor que zero) ou rigidez (média maior que zero). Na seqüência, de 

posse de três grupos de classificação de disciplinas do ITIL (neutro, rígido e flexível), buscou-

se por meio do teste unilateral de Wilcoxon, testar quão flexíveis e quão rígidas são as 

disciplinas.  

  

Segundo Kazmier (2004), quando algum parâmetro da amostragem estatística não segue 

uma distribuição conhecida, então se deve utilizar os testes não-paramétricos.  

 

Os testes não-paramétricos podem ser direcionados para hipóteses interessadas na forma, 

dispersão ou localização (mediana) da população. Na maioria das aplicações, as hipóteses 

estão interessadas no valor de uma mediana, a diferença entre medianas ou diferença entre 

várias medianas. Isto está em contraste com os procedimentos paramétricos que estão 

focalizados principalmente na média da população (KAZMIER, 2004).  

 

Segundo Siegel (2006, p.109), o teste de Wilcoxon ou teste de postos com sinal de 

Wilcoxon é um teste muito útil para o cientista do comportamento. Com dados 

comportamentais, não é incomum que o pesquisador possa dizer qual membro de um par é 

“maior do que”, isto é, dizer o sinal da diferença em cada par, e ordenar as diferenças de 

acordo com seus tamanhos absolutos.  

 

Segundo Balassiano (2007), uma afirmativa pode se constituir em falsa ou verdadeira. 

Portanto, quando se faz inferências na população com base em resultados amostrais, tais 

inferências, por estarem fundamentadas em princípios estatísticos, estão sujeitas a erros dos 

mais variados tipos. 

 

Para se formular um teste estatístico, deve-se primeiramente definir o objeto que será o 

alvo da avaliação, isto é, deve-se levantar as hipóteses que serão testadas e as respectivas 

conclusões atribuídas quando da aceitação/rejeição de cada uma delas. Tais hipóteses devem 

ser mutuamente exclusivas e exaustivas, ou seja, a aceitação de uma hipótese deverá acarretar 

na rejeição daquela que a ela irá se contrapor – a alternativa (BALASSIANO, 2007). 
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Ainda segundo Balassiano (2007), para a realização do teste, deve-se partir sempre da 

premissa de que uma das hipóteses é verdadeira. A esta hipótese chama-se HIPÓTESE NULA 

(H0) e a que a ela se contrapõe denomina-se HIPÓTESE ALTERNATIVA (H1). 

 

Em seguida, procura-se estabelecer o nível de significância (α), que no nosso estudo 

adotou-se 5%. 

 

O passo seguinte, segundo Silver (2000), é determinar o tamanho da amostra (n) que será 

selecionada e o teste apropriado. 

 

  A consolidação e interpretação do universo de pesquisa tornou-se possível, mediante o 

confrontamento dos dados apurados com os conhecimentos obtidos na literatura (referencial 

teórico). Assim, de acordo com o próprio universo conceitual e as opções metodológicas 

feitas, foram sendo construídas e expostas explicações pertinentes ao tema investigado, ao 

longo dos resultados e também das discussões destes. 

 

A fase de análise e interpretação foi bastante lenta, pois, em virtude da necessidade de se 

obter uma noção do conjunto das respostas, foi feita uma leitura inicial, desprovida de análise, 

até que ocorresse uma completa familiarização com os dados. Depois, procedeu-se uma nova 

leitura, mais minuciosa, com o propósito de classificar as respostas que atendiam os objetivos 

da pesquisa. 

 

Neste processo de classificação das respostas foram feitos recortes nos discursos 

proferidos durante as entrevistas, agrupando-os de acordo com o conteúdo e o significado, 

para depois agrupá-los com as perguntas correspondentes. 

 

O passo seguinte foi à classificação das unidades já separadas, tema por tema, em 

unidades de significado, para assim proceder-se à sua análise. 

 

Da análise desses dados emergiram aspectos relevantes para os objetivos propostos, os 

quais constituíram-se em categorias. A partir dessas categorias foi possível desenvolver o 

processo de discussão, o qual será explicitado a seguir. 
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6 DISCUSSÕES 
 

Este capítulo apresenta a análise e interpretação dos resultados, à luz dos conceitos 

teóricos identificados na primeira parte do trabalho, em termos do impacto das práticas ITIL 

na flexibilidade organizacional. 

  

Para atingir este propósito, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo da documentação 

obtida da empresa e das entrevistas realizadas, comparando o resultado alcançado na pesquisa 

de campo com o referencial teórico. 

 

6.1 Análise da documentação da empresa 
 

Na análise da documentação da empresa procurou-se estudar, como fontes secundárias, o 

embasamento estratégico da empresa, que inclui os conceitos de missão e de visão da Beta. A 

relevância dessa análise está em verificar se existe um alinhamento entre as estratégias de 

negócio e de TI da empresa, que facilitem a adoção das práticas do ITIL.  

 

É importante destacar que essas informações só estavam disponíveis na Intranet da 

matriz da empresa, localizada nos Estados Unidos da América. 

  

A figura 6 da pirâmide abaixo ilustra o embasamento estratégico da empresa Beta. A 

seguir a análise de cada um dos seus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Pirâmide embasamento estratégico da organização 

Fonte: Empresa Beta 
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Na base da pirâmide estão as pessoas. As pessoas formam o alicerce operacional da Beta 

e como descrito pela empresa, “As pessoas da Beta estão unidas em um compromisso de 

ajudar os clientes a serem bem sucedidos”.  

 

O ITIL, por meio da função service desk, reforça esse discurso da empresa, dando 

indícios de haver um alinhamento entre as estratégias de negócios e de TI. De acordo com Pak 

e Guimarães (2006, p.35),  

“... a tecnologia por si só não possibilita a solução de problemas. Um outro fator para uma solução 

completa são as pessoas. As mais adequadas a realizar o atendimento aos clientes são aquelas que 

possuem um encontro de habilidades técnicas bem como habilidades em se relacionar com pessoas. O 

objetivo é que se promova um ambiente onde os papéis estejam bem definidos, bem como os processos 

e pessoas motivadas. Um colaborador motivado por seguinte demonstrará um bom nível de serviços 

aos clientes.” 

 

No nível seguinte da pirâmide, logo acima das pessoas, encontram-se as competências 

críticas para o sucesso da companhia. São elas: 

• integração de sistemas; 

• outsourcing; 

• infra-estrutura; 

• tecnologia de servidor.  

• consultoria; 

 

Estas competências definem as áreas de atuação da empresa. As pessoas da empresa 

focam suas habilidades nestas áreas de atuação. 

 

Sustentando essa afirmação da empresa no que tange às competências e habilidades das 

pessoas está o papel da gestão de recursos humanos. Ela tem importância assegurada nas 

organizações que se utilizam de gerenciamento de processos, onde está inserido o ITIL.  

 

Segundo Bon (2006, p. 13),  

“a política de pessoal desempenha um papel importante e estratégico no cumprimento dos objetivos 

de longo prazo de uma organização. Ela também pode ser usada como um instrumento para mudar a 

cultura corporativa. O objetivo do moderno gerenciamento de pessoal é otimizar o desempenho de 
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todos os profissionais da organização, valendo-se de instrumentos como treinamento e 

desenvolvimento de carreira, de modo a permitir que a organização possa reagir melhor e mais 

rapidamente, num ambiente que muda num ritmo cada vez mais acelerado“. 

 

Voltando para a figura 6, situados acima das competências críticas existem os sete 

princípios operacionais da companhia, que na verdade podem ser traduzidos como os valores 

da Beta: 

• external obsession (obsessão externa); 

• best or nothing (melhor ou nada); 

• invent the future (invente o futuro); 

• be bold (seja ousado); 

• team for speed (trabalhe em time para ganhar velocidade); 

• deliver or die (entregar a solução ou morrer); 

• absolute integrity (absoluta integridade). 

 
Esses “valores” expõem detalhadamente o que a organização quer realizar e, para atingir esses 

objetivos necessita de cooperação entre pessoas. É nesse sentido de cooperação que, segundo Bon 

(2006, p. 21), “o ITIL surgiu como reconhecimento do fato de que as organizações estão se tornando 

cada vez mais dependentes da TI para atingir seus objetivos corporativos. Essa crescente dependência 

resultou numa necessidade cada vez maior de serviços de TI com uma qualidade que corresponda aos 

objetivos do negócio e que atendam às exigências e expectativas do cliente.” 

  

Sob a ótica da flexibilidade organizacional, de acordo com Tenório (2002), a efetivação 

do pós-Fordismo somente seria concretizada se, e somente se, a atitude gerencial estivesse 

centrada nos pressupostos Habermasianos de ação comunicativa, ou ação gerencial dialógica. 

 

Na visão de Habermas (1987), tanto no agir comunicativo quanto no agir estratégico, os 

atores agem em busca de um objetivo. Mas é a racionalidade, subjacente à ação, que 

diferencia um agir do outro. Na ação comunicativa, os objetivos são alcançados por meio de 

um acordo buscado comunicativamente. Critérios e condições precisam ser discutidos e 

referendados pelos participantes. Na ação estratégica isso não ocorre, porque os recursos são 

manipulados com vistas à obtenção do êxito (HABERMAS, 1987).   
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Com base no exposto, existem evidências de que os princípios operacionais da empresa 

pesquisada seguem a ação estratégica e não a ação dialógica, indicando que este modelo é 

não-flexível.   

 

Os princípios operacionais da Beta estão definidos a seguir com maior detalhe pela 

empresa:  

 

External Obsession (Obsessão externa) 

“A perspectiva holística integrada em toda solução proposta, a dinâmica da indústria, 

nossos clientes e nossos competidores.” 

 

Comportamentos associados a este princípio: 

• Manter o centro do foco em nossos clientes, seus mercados e seus 

competidores; 

• Entender e prever as forças, fraquezas e comportamentos de nossos clientes; 

• Entender as forças que influenciam nosso mercado e influenciá-las primeiro. 

 

Resultados esperados: 

• Construção de relacionamentos estratégicos com os clientes; 

• Liderar o mercado; 

• Criar vantagem competitiva. 

 

Best or Nothing (Melhor ou nada) 

 “A confiança saudável e o direcionamento organizacional para atingir a liderança em 

tudo que fazemos.” 

 

Comportamentos associados a este princípio: 

• Ser o número um em todo segmento no qual participamos; 

• Focar em alvos menores com maiores expectativas; 

• Nunca iniciar ações sem um claro plano para o sucesso; 
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• Comparar nossos resultados com os melhores competidores; 

• Construir uma companhia para os melhores e mais brilhantes funcionários. 

 

Resultados esperados: 

• Liderança de mercado; 

• Melhor conhecimento técnico e soluções; 

• Melhor reputação para o cliente; 

• Entregar resultados de nível mundial; 

• Ser a empresa escolhida pelos funcionários para trabalhar. 

 

Invent the Future (Inventar o futuro) 

 “O pensamento inovador que ataca com precisão as oportunidades tecnológicas e 

econômicas, tão logo elas ocorram.” 

 

Comportamentos associados a este princípio: 

• Alimentar o pensamento e ações criativas não abordadas pelos atuais modelos 

de negócio; 

• Alimentar o processo criativo desde a estratégia, passando pelo 

desenvolvimento da solução até o marketing; 

• Entrega de soluções sem falhas em novas áreas com crescimento emergentes; 

• Trabalhar de forma colaborativa com os clientes idealizando e co-projetando 

soluções; 

• Destacar-se através da liderança com visão motivadora. 

 

Resultados esperados: 

• Criar novos mercados; 

• Desenvolver novos produtos e serviços; 

• Aprimorar a reputação para inovação; 
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• Aumentar receitas; 

 

Be Bold (Seja ousado) 

 “A visão e o discernimento para tomar passos ousados para mudar as regras.” 

 

Comportamentos associados a este princípio: 

• Traçar objetivos agressivos e os alcançar; 

• Assumir riscos bem calculados; 

• Explorar novos terrenos; 

• Ter a confiança para agir; 

• Valorizar rápidos resultados. 

 

Resultados esperados: 

• Desenvolver novas iniciativas; 

• Ganhar novos negócios; 

• Reduzir o tempo de implementação; 

• Dar poder aos funcionários. 

 

Team for speed (Trabalhe em equipe para ganhar velocidade) 

 “A percepção de que existe força, e velocidade de entrega da solução, ao se associar 

com outros.” 

 

Comportamentos associados a este princípio: 

• Colaborar para alavancar todas as competências e reduzir tempo de 

implementação da solução; 

• A mentalidade que possibilita que todas as interações sejam baseadas em 

projeto conjunto e parceria verdadeira; 

• Unificar com outras organizações para acelerar o tempo de implementação da 

solução; 



91 
 

• Criar conjuntos de soluções através de parcerias internas e externas; 

• Construir confiança e respeito em times multidisciplinares; 

 

Resultados esperados: 

• Alavancar parcerias e alianças; 

• Aumentar a diversidade de canal; 

• Velocidade de implementação; 

• Custos reduzidos; 

• Desenvolvimento conjunto; 

• Marketing conjunto; 

• Alavancar produtividade e maior satisfação com o trabalho. 

 

Deliver or Die (Entregue a solução ou morra) 

 “A paixão em se comprometer em vencer e fazê-lo” 

 

Comportamentos associados a este princípio: 

• Ser tenaz para concluir cada iniciativa dentro do cronograma e dentro do 

orçamento; 

• Ter a integridade pessoal para entregar compromissos internos e externos; 

• Abraçar nossa filosofia “pay for performance” e a abordagem baseada em 

mérito que ela representa; 

• Encarnar a cultura na qual nosso mundo é nosso limite; 

• Entender que “Eu tentarei” não é o mesmo que “Eu farei”. 

 

Resultados esperados: 

• Entregar satisfação ao cliente em cada iniciativa; 

• Gerar aumento de receita; 

• Aumentar a satisfação do funcionário. 
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Absolute Integrity (Absoluta integridade) 

 “Teremos integridade em todos os nossos negócios e estaremos sempre do lado do 

que é certo e honesto.” 

 

Comportamentos associados a este princípio: 

• Mostrar respeito ao tratar todos com dignidade e justiça; 

• Ter integridade em nossos compromissos internos; 

• Ser responsável por nossas ações e honrar nossos compromissos; 

• Exemplificar a cidadania corporativa conduzindo nossos negócios de acordo 

com a lei de cada país onde operamos; 

 

Resultados esperados: 

• Retenção de funcionários e orgulho; 

• Lealdade e confiança dos clientes; 

• Reputação por altos padrões éticos. 

 

Depois de identificados os princípios operacionais, a próxima etapa é examinar a missão 

da empresa. 

 

Conforme ilustrado na pirâmide, a Beta informa que cada unidade de negócio, grupo 

regional e grupo funcional deve definir sua missão específica. 

 

Parece um contra senso uma vez que, segundo muitos autores especializados, a 

declaração de missão de cada unidade de negócio deve estar alinhada à declaração de missão 

da corporação, ou seja, a missão de uma firma é a base para a definição das missões 

específicas de cada uma das suas unidades. 

 

Segundo Bon (2006, p. 10), “a declaração da missão é uma descrição curta e clara dos 

objetivos da organização e dos valores em que ela acredita.”  
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Neste momento, percebe-se uma certa dissonância no que tange ao alinhamento 

estratégico de TI com o negócio, haja visto que cada grupo pode definir isoladamente sua 

missão, sem se preocupar com a missão da organização como um todo.   

 

A próxima etapa da pirâmide é chamada pela Beta de “Visão”, a partir da qual outras 

observações podem ser feitas. 

 

Segundo Bon (2006), “a visão é a razão pela qual vale a pena cooperar na organização. 

Para comunicar a visão, a organização se utiliza da declaração de missão.”  

 

A Beta afirma o seguinte em sua declaração de visão: 

 

“Deliver precision thinking & relentless execution to drive clients’ business 

transformation.” 

 

Pode-se traduzir o exposto acima como “Fornecer raciocínio preciso e execução 

incansável para impulsionar a transformação do negócio dos clientes.” 

 

Verifica-se que a declaração de visão da Beta na verdade pode ser encarada como uma 

declaração de missão, uma vez que não projeta noção de futuro. 

 

Entretanto, mesmo considerando-a como uma declaração de missão, ela carece de um 

posicionamento mais firme e focado.  

 

Segundo Drucker (1992), no momento da definição da missão corporativa, algumas 

perguntas fundamentais necessitam serem feitas. 

• Qual é o nosso negócio? 

• Quem é o nosso cliente? 

• O que tem valor para o nosso cliente? 

• Qual será o nosso negócio? 

• Como deveria ser o nosso negócio? 
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Para finalizar, a Beta define seu slogan “Imagine it. Done!” traduzido como “Imaginou. 
Feito”. 

 

 

6.2 Análise de entrevistas 
 

A análise de conteúdo das entrevistas teve como finalidade legitimar as informações 

obtidas a partir da teoria de flexibilização organizacional, suas métricas segundo os autores 

estudados, e os impactos das práticas do ITIL na organização.  

 

A análise se iniciou pela função service desk, que faz parte do grupo de service support. 

 

As entrevistas revelaram que o nível de eficiência do serviço prestado pelo service desk é 

de forma geral considerado “bom”, o que leva a crer que este nível de eficiência propicie um 

ambiente flexível, porém com espaço para melhoria.  

 

A minha avaliação do serviço prestado pelo service desk é ”sete”. Isso 

porque ainda não foram implementadas todas as disciplinas e métricas 

recomendadas pelo ITIL. Na maioria das vezes quando alguém abre um 

chamado no service desk, o chamado é registrado, uma solução é 

fornecida, e mesmo sem confirmar se a solução dada resolveu o 

problema, o chamado é fechado. Se ocorrer uma reincidência, o 

profissional do service desk abre um novo chamado ao invés de reabrir o 

chamado inicial. Para esse profissional as métricas ficam melhores, pois 

ele respondeu e solucionou o chamado mais rápido e atendeu três ou 

quatro chamados, quando na verdade deveria ser identificado como um 

“problema” não resolvido e ser tratado pela gerência de problemas do 

ITIL (...)  (Especialista em Suporte à Pré-Vendas)  

 

Eu particularmente daria um “sete” ou “oito”. Algumas vezes funciona 

somente como um “mero reporte de incidentes”. Vou te citar um 

exemplo que eu tive: Na segunda-feira passada, a rede caiu por volta das 

11:50hs. Eu liguei para lá e perguntei se alguém já tinha reclamado 

deste problema, porque a queda de rede tinha sido geral. A resposta que 

me deram foi negativa. Uma colega de departamento sem saber que eu já 
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havia aberto um chamado, ligou para lá e perguntou também se já havia 

algum registro desse problema, e a resposta novamente foi não (...)  

(Analista de Desenvolvimento de Sistemas) 

 

Já na questão de treinamento, os entrevistados consideraram que esses profissionais 

carecem de mais treinamentos, como forma de ofertar serviços de melhor qualidade. Isso é 

um indicador de que para a empresa ser mais flexível, a Gestão de Recursos Humanos deve 

investir mais na capacitação dos profissionais da empresa. 

 

(...) eu daria uns “seis” ou “sete”, pois eu acredito que deveria ter uma 

melhoria na parte de recepção de chamados, haja visto que esses 

profissionais nunca foram treinados nesse sentido (...)  

(Analista de Processos de Outsourcing) 

 

(...) eu acho que daria uma nota “sete”. Eu entendo que o service desk 

trabalha com um treinamento muito teórico e com muita documentação, 

tornando o serviço mais lento e difícil quando se necessita de respostas 

mais específicas (...) 

(Gerente de Projetos)  

 

No que tange ao tempo que os profissionais do service desk levam para escalar um 

problema não resolvido, os entrevistados consideraram que os funcionários desta área 

possuem sensibilidade adequada para o tempo de resposta, seguem rotinas operacionais de 

escalada - ação gerencial, e utilizam software para controle de tempo dentro de um 

planejamento organizacional tecnológico.  Em face ao exposto, acredita-se que este ambiente 

tem se caracterizado por apresentar maior grau de flexibilidade no seu dia-a-dia. 

 

(...) vou quebrar a minha resposta em duas: no que diz respeito ao 

primeiro nível de atendimento, em ele verificar as capacidades que têm e 

determinar o ponto em que o problema precisa ser escalado, têm sido 

eficiente e rápido. Agora, em obter a solução do chamado uma vez que o 

problema tenha sido escalado para o segundo nível, no meu entender 

tem sido demorado. Eu por exemplo já abri um “case” quatro vezes, e 
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continua sem solução. E olha que é um problema simples para acertar o 

horário de verão no computador (...)  

(Especialista em Suporte à Pré-Vendas) 

 

  (...) isso aí é tudo padronizado, então teoricamente a avaliação para 

isso é no mínimo “nove”. Porque se tem um tempo certo para fazer essa 

escalada, logo ele é previamente definido no procedimento e tem uma 

ferramenta para controlá-lo (...)  

(Gerente de Data Center) 

 

Com relação às iniciativas da empresa, no sentido de minimizar a resistência do usuário 

em abrir um chamado no service desk e estabelecer uma cultura organizacional mais 

participativa, os entrevistados entendem que a empresa não possui uma estratégia de 

comunicação comum a toda a organização. Talvez, a dificuldade aqui seja em estabelecer uma 

comunicação dialógica, que garanta maior participação do usuário na construção de um 

processo que realmente atenda às suas necessidades, gerando maior flexibilidade na empresa. 

 

(...) olha isso é muito “setorizado” aqui dentro da empresa. Cada um 

tem um procedimento diferente. Alguns departamentos fizeram 

treinamentos, outros vão conscientizando seus profissionais através do 

próprio atendimento no service desk (...) 

(Gerente de Mudanças de TI) 

 

(...) não tenho visto o incentivo ao uso do service desk. Cada vez mais 

estamos orientados a pessoas. Não existe uma política de comunicação 

da empresa que motive o uso do service desk (...) 

(Analista de Desenvolvimento de Sistemas)  

 

 

Passando para a disciplina gestão de incidentes, os entrevistados avaliaram de forma 

positiva o tempo de resolução da maioria dos chamados abertos no service desk, 

demonstrando haver um compromisso com o nível de serviço prestado e uma boa 

sensibilidade de tempo de resposta, indicando uma tendência para um ambiente flexível. 
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(...) sim, nós temos uma métrica para atendimento. Um incidente aberto 

varia entre “duas” e “setenta e duas” horas para ser fechado. Quando 

falta um dia para o prazo estourar, eu recebo uma notificação por e-

mail.  (Analista de Processos de Outsourcing) 

 

(...) a grande maioria eu acredito que sim, porque para essas pessoas 

que reclamam, eles conseguem ou reinstalar o software novamente ou 

alterar alguma configuração. Existem vários scripts para isso (...)  

(Gerente de Qualidade) 

 

Ainda na área de gestão de incidentes, os entrevistados entenderam como positiva a 

forma como os chamados conhecidos são classificados e armazenados em uma base de dados 

única da empresa, contribuindo para a resolução de novos chamados de característica 

semelhante. Essa ação gerencial contribui para o aumento da eficiência do serviço prestado ao 

usuário, resultando em um ambiente mais flexível. 

 

(...) existe uma base de dados única. Quando o atendente verifica que 

aquele incidente é recorrente, ele marca uma “flag” na resolução do 

chamado e com isso ele fica na base de dados para pesquisa futura, 

contribuindo para resolução mais ágil do próximo incidente (...)  

(Gerente de Data Center) 

 

(...) a base de dados existe. Existe uma função na ferramenta de service 

desk que traz algumas informações da base de dados e que ajuda o 

atendente na resolução do problema. Todos os eventos são registrados e 

vão para a base de dados; faz parte do desenho do sistema estar 

disponível para ser recuperado como base de conhecimento (...)  

(Especialista em Suporte à Pré-Vendas) 

 

 

Passando para a disciplina gestão de problemas, as entrevistas identificaram que a 

empresa ainda não possui este processo de gestão de problemas completamente operante, o 

que pode contribuir para a perda de eficiência no tratamento de um problema. Também foi 

verificado que este processo encontra-se em criação, seguindo uma definição de “cima” para 
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“baixo” imposta pela matriz norte-americana da empresa, caracterizando-se assim uma 

comunicação monológica da gerência, o que distancia a organização de um ambiente de 

trabalho flexível.  

 

(...) hoje nós ainda estamos desenvolvendo o processo de gerenciamento 

de problemas, pois atualmente só temos o de incidentes. Como a empresa 

está prestando a certificação do ISO20000, todos os processos do ITIL 

precisam ser implementados. Para isso foi criado um grupo em nível 

global, que está definindo processos válidos que devem ser seguidos por 

todas as subsidiárias da empresa nos diversos países em que ela está 

presente. O processo é determinado “top/down” e caso existam 

peculiaridades em cada país, serão definidos procedimentos específicos 

(...) (Gerente da Qualidade) 

 

(...) ele está definido e dependendo somente de aprovação. A pessoa que 

fez o processo de problema no Brasil, participou de reuniões com um 

grupo internacional da empresa, com o objetivo de criar este processo 

nos mesmos moldes dos outros países. A grande questão é que cada país 

possui suas peculiaridades, com suas próprias ferramentas (...) 

 (Suporte a Processos e Qualidade) 

 

No que se refere à correlação entre o service desk, gerência de incidentes e problemas, os 

entrevistados entendem que embora os processos existam ou estejam em fase de 

criação/aprovação – ex: gerência de problemas -, a estrutura possui acúmulo de funções pela 

carência de pessoal, tornando indefinido o papel de cada profissional na organização e 

forçando a ação gerencial na base do improviso, o que contribui para um ambiente 

desorganizado, porém  flexível.  

 

(...) na realidade a mesma pessoa que é gerente de incidentes é também a 

gerente de problemas, e as equipes fazem de tudo um pouco. Nós temos 

muito pouca mão-de-obra aqui no Brasil, então existe um acúmulo de 

funções. Essa peculiaridade é que diferencia os processos do ITIL aqui 

na filial Brasil, desses mesmos processos implantados, por exemplo, na 
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matriz da empresa nos Estados Unidos, pois lá existem áreas bem 

definidas e independentes (...) 

 (Gerente da Qualidade) 

 

(...) eu diria que o sistema integra todas essas informações; o que talvez 

tenha que melhorar é a forma das pessoas trabalharem para usarem 

essas informações. O processo existe, mas não existe uma área aqui 

dedicada para incidentes e outra para problemas. A mesma pessoa que 

está tratando de um incidente pode depois estar tratando de um 

problema  (...)  (Analista de Processos de Outsourcing) 

 

 

O processo de gestão de mudanças se revelou durante as entrevistas uma das áreas mais 

estruturadas da empresa. A preocupação com o planejamento prévio antes de uma mudança e 

a elaboração de um procedimento de restauração – fall back – em caso de erro, demonstrou a 

existência de uma cultura organizacional enraizada e uma alta versatilidade na execução dos 

serviços; caracterizando-se assim um ambiente flexível. 

 

(...) dentro do processo de mudanças a gente classifica a mudança em 

três tipos. Se for uma mudança de baixo impacto e com poucos riscos, 

ela é uma mudança padrão. Essa mudança é solicitada e aprovada pelo 

executor dos serviços, não necessitando da intervenção de um gerente de 

mudanças ou mesmo de um comitê de validação de mudança. Sem ser a 

mudança padrão, nós temos mudanças com alto impacto e alto risco, 

podendo ser normal ou urgente. Para essas mudanças se exige um 

planejamento detalhado e uma documentação com todo o plano de 

mudança. A diferença entre essas duas é que a mudança urgente é 

ocasionada por uma exigência legal (alteração na legislação) ou então 

por  riscos contratuais (...)  

 (Gerente de Mudanças de TI) 

 

(...) esse é o que mais funciona aqui. Primeiro porque as pessoas vêem 

valor agregado neste processo. Segundo porque o gerente de mudanças 
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está mais próximo dos demandantes. Um exemplo de planejamento para 

execução de uma mudança é a atualização do horário de verão (...)  

 (Analista de Desenvolvimento de Sistemas) 

 

Ainda dentro da área de gestão de mudanças, as entrevistas apontaram que os processos 

de avaliação de riscos para o negócio, o fallback, a janela de tempo e a alocação de 

profissionais para a realização de uma mudança encontram-se bastante estruturados, com 

elevado nível de eficiência operacional, contribuindo para a existência de um ambiente 

flexível.   

 

(...) no documento de mudança, todas as áreas envolvidas são solicitadas 

a colocarem o risco que entendem existir. Semanalmente, na reunião de 

mudança, são discutidos os riscos existentes e as situações de contorno, 

bem como a alocação dos profissionais que irão trabalhar na mudança.     

 (Analista de Processos de Outsourcing) 

 

(...) o comitê de mudança se reúne às quartas-feiras para avaliar os 

riscos e impactos de uma mudança. Esse comitê é quem vai dar o aval 

para a realização da mudança. A alocação do profissional se dá pelo 

relacionamento interpessoal com a gerência ou com o próprio técnico. 

Não existe problema na alocação dos profissionais porque, de maneira 

geral, as áreas são comprometidas com as mudanças (...) 

 (Gerente de Data Center) 

 

 

Passando para a disciplina gestão de configuração, as entrevistas revelaram que se trata 

de uma área que está longe de ser eficiente, para não dizer que se respira o “caos”. O 

processo de aquisição de uma empresa de menor porte pela Beta parece ter deixado marcas. 

Isso porque os processos não foram completamente unificados, gerando conflitos e trabalhos 

repetidos realizados por equipes paralelas.  

 

(...) configuração, esse é um grande problema. Você quer saber como se 

dá ou como deveria ser.  Isso aí para mim ainda é um assunto muito 

tumultuado. Existem alguns softwares que são controlados pela área de 
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infra-estrutura de TI da Beta, enquanto existem outros softwares que são 

controlados pelo departamento de outsourcing (empresa subsidiária). 

Da mesma forma acontece com os servidores. Por conta disso começam 

os nossos grandes problemas. Olha é uma confusão!! Existem mudanças 

que não são passadas para configuração (...)  (Suporte a Processos e 

Qualidade) 

 

(...) aí tem dois aspectos, tem uma visão do grupo de command center e 

outra de projetos de outsourcing. No outsourcing existe muito software, 

que envolve desenvolvimento de sistemas e um controle para se colocar o 

software em produção. Já no command center existe a parte de 

configuração, mas não existe software para se publicar, ou seja, o 

próprio cliente é quem coloca o software no ar (...) 

 (Analista de Processos de Outsourcing) 

 

Ainda na área de gerência de configuração, os entrevistados reconhecem a existência de 

uma base de dados com informações de ativos de hardware e software, bem como um gestor 

responsável pela administração desse banco de dados. Contudo, a grande maioria dos 

entrevistados reconhece que esta base de dados não é confiável, dando indicações de que 

existe carência de uma ação gerencial mais eficaz no sentido de mostrar a importância dessa 

atualização e cobrar de cada um esta atribuição, bem como estimular o uso adequado da 

tecnologia. A falta dessas ações indica uma tendência de pouca flexibilidade nessa área, que 

pode levar a “não-conformidades” em processos de auditoria.  

 

 

(...) existe uma pessoa que está tentando melhorar e existe o controle 

relacionado aos itens de configuração de software, mas hoje eu não 

ponho a minha mão no fogo para dizer que isso aí está cem por cento 

correto.  Existe uma ação preventiva ou corretiva aberta, que eu sei já 

há algum tempo, pela auditoria da ISO9000. Talvez tenha que se 

começar do zero, fazendo um inventário e se alimentando novamente 

tudo, para a partir dali poder manter a base atualizada (...)   

(Suporte a Processos e Qualidade) 
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(...) existe um grupo específico e uma pessoa responsável por essa 

gerência de configuração. Eles utilizam uma ferramenta interna que nós 

desenvolvemos. Agora, nós temos aqui o processo ITIL sendo aplicado 

em setores diferentes da empresa. A gerência de configuração está 

envolvida na área de outsourcing. Para a outra área eu não sei se ela 

retém todas as informações. Pode ser que no caso de projetos que não 

sejam de outsourcing, o  controle dos itens de configuração não estejam 

com esta gerência. O processo é auditado, mas durante essa auditoria é 

explicada a existência dessa separação de departamentos dentro da 

empresa  (...)  (Gerente de Mudanças) 

 

 

Passando para a disciplina gerência de release, verificou-se que a empresa não dispõe de 

uma ação gerencial para implementação deste processo, tão pouco de um gestor responsável 

por esta área. A estratégia da empresa define que os custos relacionados a atualizações de 

sistemas necessitam estar vinculados a um contrato de cliente ou, do contrário, a empresa não 

assumirá os custos pela melhoria do produto por sua própria decisão. Neste contexto verifica-

se uma tendência para ambiente de baixa flexibilidade. 

 

(...) nós não temos aqui um responsável por este processo. O que eu 

enxergo é o seguinte, quando surge a necessidade de atualizar 

determinado software de acordo com novos contratos ou necessidades 

colocadas pelo cliente, procura-se envolver a equipe de capacity para se 

ter o dimensionamento dos recursos necessários. Os custos têm que estar 

relacionados a um cliente (...) 

(Gerente de Mudanças) 

 

(...) se você tiver custo para fazer atualizações, esquece. Você vai 

“esmerilhar” o uso do sistema até não poder mais (...) 

(Analista de Desenvolvimento de Sistemas) 

 

Ainda na área de gerência de release, constatou-se que o planejamento de comunicação 

para clientes e usuários envolvendo uma atualização funciona adequadamente, minimizando 
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assim o impacto da TI na força de trabalho e favorecendo a existência de um ambiente 

flexível.  

 

(...) é aberto um incidente, isso é avaliado, são vistas as necessidades de 

parada - por exemplo: entra num processo de gerência de mudanças que 

vai avaliar se somente este cliente é afetado, senão, tem que buscar uma 

janela – eu acho que isso, nesse nível aí funciona (...)  

(Gerente de Projetos) 

 

(...) ele é comunicado pelo processo de gerência de mudanças, onde uma 

das etapas dessa mudança é a comunicação com os clientes e usuários 

afetados (...) (Gerente de Data Center) 

 

 

Passando para o service delivery, dentro da área de gerência de nível de serviço, 

verificou-se nas entrevistas que não há um alinhamento estratégico entre a área de negócios e 

de TI da empresa. Isto contradiz o princípio estratégico de aplicação do ITIL, que prevê este 

alinhamento como ponto de partida para o fornecimento de serviços de qualidade e de 

maneira eficiente para o cliente. Embora o negócio da empresa seja o provimento de serviços 

de TI para o mercado, os entrevistados acreditam que carecem de valorização da empresa, no 

que tange a treinamentos, suporte técnico e uso de ferramentas adequadas. Esta falta de 

atenção da gestão de RH e carência de ação gerencial propicia um ambiente que tende a pouca 

flexibilidade. 

 

(...) não, isso é uma coisa que não acontece aqui. A empresa só valoriza 

quando o cliente paga a fatura em cima do SLA. Por exemplo, aqui se 

utilizam ferramentas open source – que não têm custo para a Beta – para 

se testar os serviços do cliente. A gente não tem investimento em infra-

estrutura, nem em software, e na parte de treinamento é muito difícil. É 

preciso vincular esse treinamento ao custo de um projeto, e mesmo assim 

a gente ainda tem outra dificuldade, porque a empresa está priorizando 

os treinamentos à distância que ela possui via WEB na sua universidade 

corporativa. Tem que suar muito para se conseguir um treinamento (...)  

(Analista de Planejamento de Capacidade de TI) 
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(...) não. Quando você negocia um contrato, é apresentada uma solução 

para o cliente baseada numa expectativa que ele teve e que prevê uma 

série de investimentos. Quando o contrato é firmado, buscamos realizar 

os investimentos previstos, de forma a garantir uma infra-estrutura 

capaz de suprir o SLA acordado, com mão-de-obra qualificada. Aí você 

não consegue executar. Parece até o PAC – Programa de Aceleração de 

Crescimento – do governo brasileiro, que separa R$ 20 bilhões para 

investir, e se investiu 10% neste ano foi muito. É o que acontece com a 

Beta com a política de savings. No curto prazo, a empresa pode estar 

economizando dinheiro, mas no longo prazo pode sofrer as penalidades 

de SLA previstas em contrato (...)  

(Analista de Desenvolvimento de Sistemas) 

 

Ainda na área de gerência de nível de serviço, verificou-se a falta de ação gerencial no 

que tange a fornecer autonomia ao gestor de nível de serviço para a realização de novos 

investimentos, visando à melhoria da qualidade do serviço prestado ao cliente. Isso acontece 

mesmo quando há riscos de quebra de SLA, com implicações de multas contratuais para o 

provedor, que em muitos casos apresentam valores superiores aos investimentos necessários. 

Essa rigidez se traduz na falta de flexibilidade organizacional para esta disciplina. 

 

(...) nenhuma. Ele sozinho, nenhuma. Quando ameaçado de multa pelo 

cliente, ele teria que fazer um plano e seguir uma linha de aprovação, 

mas ainda assim, não teria agilidade alguma para obter as aprovações 

dos investimentos necessários (...)  

(Gerente de Projetos) 

 

 

(...) o gestor de SLA não realiza investimentos, ele recomenda ações de 

melhoria. No relatório de SLA que ele manda para a diretoria, ele 

evidencia as falhas e dá sugestões para correção, mas a decisão pelo 

investimento é da diretoria da área afetada (...)  

(Gerente de Data Center) 
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Na área de gerência de disponibilidade, os entrevistados reconhecem que a pressão pelo 

fechamento de um contrato muitas vezes faz com que a empresa assuma riscos. De antemão a 

gerência já sabe que dificilmente conseguirá cumprir com o prometido na entrega do serviço. 

A versatilidade existente na área operacional com decisões tomadas pela área de negócios 

gera um conflito de interesses, que embora na teoria se traduza por um ambiente flexível, na 

prática pode implicar em penalidades que vão desde multas até o cancelamento do contrato.    

 

(...) eu acho que sim, eu acho que isso acontece o tempo inteiro e nos 

traz sérios problemas. A gente fecha o contrato sem ter a possibilidade 

de atender e a pessoa que fecha não é a pessoa que vai ter que executar. 

Depois a área operacional sofre um bocado para ter que cumprir o 

acordado, gerando um problema extremamente grave. Por conta disso 

muitas vezes a gente não consegue cumprir o SLA, aí tem multa e tem 

cliente insatisfeito. Tudo porque o projeto foi mal vendido (...)  

(Gerente de Qualidade) 

 

(...) olha só, eu te digo que aqui tem de tudo. A gente atende tudo, porque 

se um dia a gente tiver algum problema com cliente (...)  

(Analista de Planejamento de Capacidade de TI) 

 

Ainda na área de gerência de disponibilidade, o conflito de interesses é permanente, 

porém com o peso da balança tendendo para o lado da redução de custos com infra-estrutura e 

pessoal, o que impacta negativamente na flexibilidade organizacional. De qualquer forma, o 

que se busca é a versatilidade da área operacional, no sentido de lançar mão dos custos 

estritamente necessários para se atingir o nível adequado de satisfação de cliente e 

cumprimento do SLA. 

 

(...) essa é a famosa corda bamba. A minha visão aqui é que os custos 

são sempre priorizados. A empresa prefere correr o risco, e se 

necessário, pagar multa ao cliente por quebra de SLA (...)  

(Gerente de Segurança da Informação) 
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(...) esse conflito existe em todos os negócios, porque existe um grau de 

competitividade muito pesado no mercado. Então, o segredo do sucesso 

é poder colocar o custo na medida necessária, para conseguir prestar 

um serviço que atenda aos SLAs e mantenha a satisfação do cliente. Eu 

penso que no futuro, quando a pessoa que faz o desenho estiver 

integrada na equipe do delivery, a gente vai ter uma visibilidade melhor 

disso. Casos como o de um cliente nosso, em que tivemos que pagar 

multa por seis meses seguidos, por erro no dimensionamento do número 

de atendentes do service desk face ao volume de chamados, serão mais 

difíceis de acontecer. Ainda mais quando a burocracia para corrigir o 

problema é muito grande (...) (Especialista em Suporte à Pré-Vendas) 

 

 

Na área de gerência de capacidade, os entrevistados acreditam que a empresa não se 

preocupa como deveria, apesar de a área ser estratégica para acompanhar crescimentos futuros 

do seu negócio e atender a futuras demandas dos seus clientes. Os resultados sugeriram que 

esta disciplina do ITIL é seguida na empresa somente para atender a requisitos de certificação, 

mas falta ferramental adequado e acompanhamento do dimensionamento da capacidade 

durante todo o ciclo de vida dos projetos.  O que acaba acontecendo na prática é que a equipe 

de capacity tem que trabalhar com versatilidade para garantir a sobrevivência dos projetos, 

sugerindo a existência de flexibilidade nesta área. 

 

(...) nós temos a área de capacity, mas a empresa não vê importância de 

se fazer um capacity planning real. Você faz para o processo, para se ter 

a certificação. A gente faz o planejamento de capacidade para o data 

center, que inclui por exemplo, o planejamento dos servidores de seis em 

seis meses, mas a gente não tem as ferramentas adequadas para coletar 

informações durante a monitoração. A gente não tem investimentos 

nessa área (...) (Analista de Planejamento de Capacidade de TI) 

 

(...) então, existe até uma equipe especializada para fazer capacity 

planning. Na maioria das vezes, o que eu tenho visto é que o processo de 

capacidade deveria também estar envolvido desde a elaboração do 

projeto até o final, que inclui a entrega do serviço e durante as 
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mudanças, mas isso não está acontecendo. Aí temos como conseqüência 

que se alguma coisa foi mal planejada e a gente não conseguiu enxergar 

qual era a necessidade do cliente,  vai chegar lá na frente, ele mesmo vai 

estar cobrando por alguma coisa que nós deveríamos entregar, mas que 

a gente não tem a capacidade de entregar (...)  

(Gerente de Mudanças de TI) 

 

Continuando na área de gerência de capacidade, esse gestor nem sempre é consultado 

quando da aquisição de uma nova tecnologia, indicando que falta uma comunicação dialógica 

das outras áreas da empresa com esta, em função da pouca importância estratégica que a 

empresa dedica para esta área. Os processos do ITIL parecem funcionar de forma isolada na 

empresa, sem se preocupar com a influência que uma determinada área tem sobre a outra. 

 

(...) a gente agora está tentando participar da aquisição, mas nós não 

temos pessoas alocadas nos projetos para fazer isso. A gente não 

consegue fazer um trabalho de pesquisa se no parque já tem uma 

máquina que atenda, porque a gente trabalha para atender a 

requerimentos específicos de projetos. É a cultura da empresa. Para os 

casos onde a área de capacidade é envolvida desde o início do projeto, a 

gente costuma pegar diversos problemas que incluem falhas no desenho 

da solução (...) (Analista de Planejamento de Capacidade de TI) 

 

(...) deveria; em alguns casos é, mas em outros não. Isto é uma coisa que 

não está seguindo uma linha contínua (...) 

 (Suporte a Processos e Qualidade) 

 

 

Na área de gerência de continuidade, verificou-se que a empresa não possui esta 

disciplina implantada. O que ela procura fazer é oferecer serviços de “contingência” e 

“recuperação de desastre” para aqueles clientes que aceitam pagar por isso. Novamente 

verifica-se uma falta de ação gerencial estratégica, uma cultura conservadora e falta de 

robustez em se adaptar a circunstâncias não previstas. Essas situações apontadas podem 

determinar a sobrevivência da organização, levando-nos a perceber que esta área carece de 

flexibilidade.   
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(...) o brasileiro pela sua própria condição, ele não tem dentro da 

cultura dele aquela coisa da previdência. É a mesma coisa que acontece 

aqui com a nossa companhia. A nossa empresa tem a cultura de só 

apropriar recursos quando o cliente paga por isso. Então a empresa não 

tem uma visão do negócio dela como unidade. Quando a gente fala de 

continuidade de negócios, estamos falando de função de negócios, ou 

seja, o que dá faturamento para a companhia. Então qual seria o 

impacto se alguma função dessas secasse? Nós não temos isso. O que 

existe aqui dentro são alguns projetos que o cliente pagou para ter uma 

contingência. É importante entender que existe uma grande diferença 

entre recuperação de desastre, contingência e continuidade de negócios, 

já que este último pode conter os dois anteriores (...) 

 (Gerente de Segurança da Informação) 

 

(...) bom este tema é extremamente delicado, porque o que nós temos 

hoje são planos de contingência para os clientes que contrataram esse 

serviço. Para os clientes que não contrataram, e não tem isso no 

contrato, não é feito. Os planos que se têm são dos clientes, e não é o 

plano de continuidade da organização (...) (Gerente de Qualidade) 

 

Ainda na área de gerência de continuidade, verificou-se a importância em se levantar os 

riscos envolvidos nos planos de recuperação de desastre, bem como a necessidade de se 

realizar testes periódicos. A versatilidade e a robustez são características que garantem uma 

resposta positiva a mudanças previstas e situações não esperadas e que por isso deveriam 

fazer parte da área de gerência de continuidade. Entretanto, como já havia sido identificado na 

questão anterior, a companhia não possui continuidade de negócios e só oferece serviços de 

contingência e recuperação de desastre para os clientes que aceitam pagar por isso. Com isso 

se torna difícil levantar os riscos, quando não se tem os recursos necessários, as pessoas 

treinadas e os processos documentados.  

 

(...) quando você executa um teste, pode aparecer uma situação ou uma 

condição que não foi prevista quando se fez o desenho original. Inclusive 

a execução desse teste periódico, ele tem dois objetivos; o primeiro 
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objetivo é checar se a seqüência que foi prevista estava correta ou se 

faltou alguma coisa; o segundo é verificar se os equipamentos que são 

acionados na contingência estão em condições de funcionar. As 

situações que ocorrem são riscos que não tinham sido levantados e que 

precisam ser documentados. Aí procura-se atualizar o procedimento  (...) 

(Especialista em Suporte à Pré-Vendas) 

 

(...) se você começar a unir os pontos vai ver que não existe o plano, e o 

plano que existe é insuficiente, não existem os recursos, tanto em nível de 

hardware, pessoas, processos e treinamentos; e de forma geral não 

existe a preocupação na hora de se firmar um contrato com o cliente em 

se estabelecer esse entendimento, resguardando a companhia numa 

eventual ocorrência de desastre (...) 

 (Gerente de Segurança da Informação) 

 

 

Para finalizar, analisou-se a disciplina de gerência de financeira de TI. Como já dito 

anteriormente, a empresa tem uma grande preocupação com os custos. A eficiência no 

acompanhamento dos projetos quanto à incidência de custos, desde a sua concepção até o 

término do contrato com o cliente, estabelece o diferencial entre os projetos considerados 

lucrativos e bem gerenciados, e aqueles que são deficitários e geram prejuízos. Os 

entrevistados reconhecem que a área de gerência de projetos da empresa desempenha bem 

esse papel, levando a crer que possui boa flexibilidade. 

 

(...) isso é monitorado e é minha função fazer isso. Faz parte dos meus 

objetivos (...) 

 (Gerente de Projetos) 

 

(...) confrontam planejado com realizado. Isso é uma coisa que a Beta 

cobra mesmo através do controle financeiro de projetos, onde cada 

gerente de projetos controla o seu. Ao final eles são submetidos a uma 

avaliação, que funciona como se fosse uma auditoria (...) 

 (Suporte a Processos e Qualidade) 
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Ainda na disciplina de gestão financeira de TI, as entrevistas apontaram que as pressões 

por reduções de custo afetam negativamente a eficiência dos projetos. Essa estratégia focada 

em custo gera pressões freqüentes que impactam a força de trabalho, provocando erros de 

dimensionamento em projetos, que resultam na perda da flexibilidade organizacional.  

 

(...) sim, inclusive eu percebo muito nos projetos a necessidade de 

mostrar “savings”, onde mesmo depois de aprovado e estar na planilha 

financeira, eu tenho que postergar investimentos. No fundo vão dizer que 

eu estou fazendo bonito, mas na verdade parece com a história do 

cobertor curto, você cobre de um lado e descobre do outro (...) 

 (Analista de Planejamento de Capacidade de TI) 

 

(...) sim, com certeza. Na realidade são duas coisas diferentes, a gente 

tem que brigar pela margem, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter 

mais recurso para poder entregar aquilo que foi planejado com menos 

recursos. Então isso tem que ser bem administrado (...) 

 (Gerente de Projetos) 

 

A partir dos dados obtidos nas entrevistas, montou-se uma tabela para cada entrevistado 

(Anexo C), resultando em uma tabela consolidada das entrevistas (tabela 5) que é apresentada 

a seguir. O próximo passo foi utilizar a ferramenta SPSS para a obtenção e análise dos 

resultados. 
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Quadro 5 – Entrevistas consolidadas 

Fonte: resultados das entrevistas 
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+ rígido

+ flexível

 

A figura 7 a seguir apresenta os valores médios obtidos pelos entrevistados na avaliação 

de 11 disciplinas referentes à flexibilidade organizacional. Percebe-se que, em média, as 

disciplinas têm uma pequena tendência à flexibilidade (média menor que zero). Contudo, 

como o valor encontrado é bem próximo de zero (-0,045), suspeita-se da ocorrência de um 

equilíbrio, ou seja, com algumas disciplinas avaliadas como flexíveis, outras avaliadas como 

rígidas, e ainda aquelas cuja classificação foi neutra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Média das disciplinas do ITIL 

Fonte: o pesquisador a partir dos dados da pesquisa 

 

Desta forma, testou-se ao nível de significância de 5% se a média das disciplinas é igual a 

zero ou diferente de zero. 

 
Hipóteses: 
 
H0: média = 0 
H1: média ≠ 0 
 
 
 
Como temos 10 entrevistados que avaliaram 11 disciplinas, a amostra final tem tamanho 

N=10x11=110. Assim, realizou-se o teste t, conforme mostrado no quadro 6 que segue. 
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Quadro 6: Teste da média das disciplinas ITIL 

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

 

Test Value = 0 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

  t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 
RESPOSTA -,597 109 0,552 -0,0451 -0,1949 0,1047

 
Conclusão: Ao nível de significância de 5%, não se rejeitou a hipótese nula, pois p-

valor>0,05. Ou seja, temos fortes evidências estatísticas de que a média das disciplinas é igual 

a zero. 

 
Verificou-se, ainda, o intervalo de confiança e pode-se afirmar com 95% de certeza que o 

intervalo [-0,19; 0,10] contém a média (que neste caso é igual a zero). Conclui-se, então, que 

existe uma tendência à neutralidade na avaliação dos entrevistados. 

 

O próximo passo foi aplicar o teste não paramétrico de Wilcoxon (também conhecido 

como teste de postos com sinal) em cada uma das onze disciplinas isoladamente, a fim de se 

verificar se a média de cada uma das disciplinas é igual ou diferente de zero. As disciplinas 

com médias iguais a zero foram consideradas neutras, enquanto que as demais foram 

classificadas como flexíveis, quando suas médias foram menores que zero, ou como rígidas, 

quando suas médias foram maiores que zero.  

 
Hipóteses: 

H0: média da disciplina service desk = 0 

H1: média da disciplina service desk ≠ 0 

 
Assim, o teste Wilcoxon produziu as estatísticas, conforme mostrado no quadro 7 a 

seguir: 
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Quadro 7: Teste da média do service desk  

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

 

Sinal Obs
Soma dos 

postos Esperado 
Positivo 2 6,5 27 
Negativo 7 47,5 27 
Zero 1 1 1 
Todos 10 55 55 

 
Ao analisar a disciplina service desk percebe-se que dois entrevistados avaliaram esta 

disciplina como rígida, enquanto que sete entrevistados avaliaram como flexível, e 1 

entrevistado avaliou como neutra. 

 

Baseado na comparação das notas com a média zero, o teste produziu o seguinte 

resultado: 

 

N 10
Média 0
t* -2,1
p-valor 0,0357
 

Com o valor da estatística de teste t* = -2,1, o p-valor é igual a 0,0357.  
 

 
Conclusão: Ao nível de significância de 5%, rejeitou-se a hipótese nula, o que nos 

possibilita concluir que a média da disciplina service desk é estatisticamente diferente de zero. 

Portanto, esta disciplina não é neutra. 

 
 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina incident management = 0 

H1: média da disciplina incident management ≠ 0 

 
Assim, o teste Wilcoxon produziu as estatísticas, conforme mostrado no quadro 8 a 

seguir: 
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Quadro 8: Teste da média do incident management  

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

 

Sinal Obs
Soma dos 

postos Esperado 
Positivo 3 6 27,5 
Negativo 7 49 27,5 
Zero 0 0 0 
Todos 10 55 55 

 
Ao analisar a disciplina incident management percebe-se que três entrevistados avaliaram 

esta disciplina como rígida, enquanto que sete entrevistados avaliaram como flexível. 

Nenhum entrevistado avaliou como neutra. 

 

Baseado na comparação das notas com a média zero, o teste produziu o seguinte 

resultado: 

 
N 10
Média 0
t* -2,249
p-valor 0,0245
 

Com o valor da estatística de teste t* = -2,249, o p-valor é igual a 0,0245.  

 

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, rejeitou-se a hipótese nula, o que nos 

possibilita concluir que a média da disciplina incident management é estatisticamente 

diferente de zero. Portanto, esta disciplina não é neutra. 

 
 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina problem management = 0 

H1: média da disciplina problem management ≠ 0 

 

Assim, o teste Wilcoxon produziu as estatísticas, conforme mostrado no quadro 9 a 

seguir: 
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Quadro 9: Teste da média do problem management  

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

Sinal Obs
Soma dos 

postos Esperado 
Positivo 4 26 26 
Negativo 4 26 26 
Zero 2 3 3 
Todos 10 55 55 

 
Ao analisar a disciplina problem management percebe-se que quatro entrevistados 

avaliaram esta disciplina como rígida e outros quatro entrevistados avaliaram como flexível. 

Dois entrevistados avaliaram como neutra. 

 

Baseado na comparação das notas com a média zero, o teste produziu o seguinte 

resultado: 

N 10
Média 0
t* 0
p-valor 1
 

Com o valor da estatística de teste t* = 0, o p-valor é igual a 1.  

 

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, não se rejeitou a hipótese nula, o que nos 

possibilita concluir que a média da disciplina problem management é estatisticamente igual a 

zero. Portanto, esta disciplina é neutra. 

 
Hipóteses: 

H0: média da disciplina change management = 0 

H1: média da disciplina change management ≠ 0 

 

Assim, o teste Wilcoxon produziu as estatísticas, conforme mostrado no quadro 10 a 

seguir: 
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Quadro 10: Teste da média do change management  

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 
 

Sinal Obs
Soma dos 

postos Esperado 
Positivo 0 0 27 
Negativo 9 54 27 
Zero 1 1 1 
Todos 10 55 55 

 
Ao analisar a disciplina change management percebe-se que nenhum entrevistado avaliou 

esta disciplina como rígida enquanto que nove entrevistados avaliaram como flexível, e um 

entrevistado avaliou como neutra. 

 

Baseado na comparação das notas com a média zero, o teste produziu o seguinte 

resultado: 

N 10
Média 0
t* -3
p-valor 0,0027
 
 

Com o valor da estatística de teste t* = -3, o p-valor é igual a 0,0027.  

 

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, rejeitou-se a hipótese nula, o que nos 

possibilita concluir que a média da disciplina change management é estatisticamente diferente 

de zero. Portanto, esta disciplina não é neutra. 

 
 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina Configuration Management = 0 

H1: média da disciplina Configuration Management ≠ 0 

 

Assim, o teste Wilcoxon produziu as estatísticas, conforme mostrado no quadro 11 a 

seguir: 
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Quadro 11: Teste da média do configuration management  

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

Sinal Obs
Soma dos 

postos Esperado 
Positivo 6 27 27,5 
Negativo 4 28 27,5 
Zero 0 0 0 
Todos 10 55 55 

 
Ao analisar a disciplina configuration management percebe-se que seis entrevistados 

avaliaram esta disciplina como rígida enquanto que quatro entrevistados avaliaram como 

flexível. Nenhum entrevistado avaliou como neutra. 

 

Baseado na comparação das notas com a média zero, o teste produziu o seguinte 

resultado: 

 

N 10
Média 0
t* -0,053
p-valor 0,9577
 

Com o valor da estatística de teste t* = -0,053, o p-valor é igual a 0,9577.  

 

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, não se rejeitou a hipótese nula, o que nos 

possibilita concluir que a média da disciplina configuration management é estatisticamente 

igual a zero. Portanto, esta disciplina é neutra. 

 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina Release Management = 0 

H1: média da disciplina Release Management ≠ 0 

 

Assim, o teste Wilcoxon produziu as estatísticas, conforme mostrado no quadro 12 a 

seguir: 
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Quadro 12: Teste da média do release management  

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

 

Sinal Obs
Soma dos 

postos Esperado 
Positivo 2 11,5 27 
Negativo 7 42,5 27 
Zero 1 1 1 
Todos 10 55 55 

 
Ao analisar a disciplina release management percebe-se que dois entrevistados avaliaram 

esta disciplina como rígida, enquanto que sete entrevistados avaliaram como flexível. Por fim, 

um entrevistado avaliou como neutra. 

 

Baseado na comparação das notas com a média zero, o teste produziu o seguinte 

resultado: 

N 10
Média 0
t* -1,614
p-valor 0,1066
 

Com o valor da estatística de teste t* = -1,614, o p-valor é igual a 0,1066.  

 

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, não se rejeitou a hipótese nula, o que nos 

possibilita concluir que a média da disciplina release management é estatisticamente igual a 

zero. Portanto, esta disciplina é neutra. 

 
 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina service level management = 0 

H1: média da disciplina service level management ≠ 0 

 

Assim, o teste Wilcoxon produziu as estatísticas, conforme mostrado no quadro 13 a 

seguir: 
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Quadro 13: Teste da média do service level management  

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

 

Sinal Obs
Soma dos 

postos Esperado 
Positivo 7 48 27 
Negativo 2 6 27 
Zero 1 1 1 
Todos 10 55 55 

 
Ao analisar a disciplina service level management percebe-se que sete entrevistados 

avaliaram esta disciplina como rígida enquanto que dois entrevistados avaliaram como 

flexível. Por fim, um entrevistado avaliou como neutra. 

 

Baseado na comparação das notas com a média zero, o teste produziu o seguinte 

resultado: 

 
 

N 10
Média 0
t* 2,2
p-valor 0,0278
 

Com o valor da estatística de teste t* = 2,2, o p-valor é igual a 0,0278.  

 

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, rejeitou-se a hipótese nula, o que nos 

possibilita concluir que a média da disciplina service level management é estatisticamente 

diferente de zero. Portanto, esta disciplina não é neutra. 

 
Hipóteses: 

H0: média da disciplina availability management = 0 

H1: média da disciplina availability management ≠ 0 

 

Assim, o teste Wilcoxon produziu as estatísticas, conforme mostrado no quadro 14 a 

seguir. 
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Quadro 14: Teste da média do availability management  

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

 

Sinal Obs
Soma dos 

postos Esperado 
Positivo 5 32,5 26 
Negativo 3 19,5 26 
Zero 2 3 3 
Todos 10 55 55 

 
Ao analisar a disciplina availability management percebe-se que cinco entrevistados 

avaliaram esta disciplina como rígida enquanto que três entrevistados avaliaram como 

flexível. |Dois entrevistados avaliaram como neutra. 

 

Baseado na comparação das notas com a média zero, o teste produziu o seguinte 

resultado: 

N 10
Média 0
t* 0,707
p-valor 0,4795
 

Com o valor da estatística de teste t* = 0,707, o p-valor é igual a 0,4795.  

 

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, não se rejeitou a hipótese nula, o que nos 

possibilita concluir que a média da disciplina availability management é estatisticamente igual 

a zero. Portanto, esta disciplina é neutra. 

 
 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina capacity management = 0 

H1: média da disciplina capacity management ≠ 0 

 

Assim, o teste Wilcoxon produziu as estatísticas, conforme mostrado no quadro 15 a 

seguir. 
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Quadro 15: Teste da média do capacity management  

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

 

Sinal Obs
Soma dos 

postos Esperado 
Positivo 6 43,5 24,5 
Negativo 1 5,5 24,5 
Zero 3 6 6 
Todos 10 55 55 

 
Ao analisar a disciplina capacity management percebe-se que seis entrevistados 

avaliaram esta disciplina como rígida, enquanto que um entrevistado avaliou como flexível. 

Por fim, três entrevistados avaliaram como neutra. 

 

Baseado na comparação das notas com a média zero, o teste produziu o seguinte 

resultado: 

 

N 10
Média 0
t* 1,992
p-valor 0,0464
 

Com o valor da estatística de teste t* = 1,992, o p-valor é igual a 0,0464.  

 

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, rejeitou-se a hipótese nula, o que nos 

possibilita concluir que a média da disciplina capacity management é estatisticamente 

diferente de zero. Portanto, esta disciplina não é neutra. 

 
 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina continuity management = 0 

H1: média da disciplina continuity management ≠ 0 

 

Assim, o teste Wilcoxon produziu as estatísticas, conforme mostrado no quadro 16 a 

seguir. 
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Quadro 16: Teste da média do continuity management  

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

 

Sinal Obs
Soma dos 

postos Esperado 
Positivo 7 40 27 
Negativo 2 14 27 
Zero 1 1 1 
Todos 10 55 55 

 
Ao analisar a disciplina continuity management percebe-se que sete entrevistados 

avaliaram esta disciplina como rígida, enquanto que dois entrevistados avaliaram como 

flexível. Um entrevistado avaliou como neutra. 

 

Baseado na comparação das notas com a média zero, o teste produziu o seguinte 

resultado: 

N 10
Média 0
t* 1,378
p-valor 0,1682
 

Com o valor da estatística de teste t* = 1,378, o p-valor é igual a 0,1682. 

  

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, não se rejeitou a hipótese nula, o que nos 

possibilita concluir que a média da disciplina continuity management é estatisticamente igual 

a zero. Portanto, esta disciplina é neutra. 

 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina financial management for IT services = 0 

H1: média da disciplina financial management for IT services ≠ 0 

 

Assim, o teste Wilcoxon produziu as estatísticas, conforme mostrado no quadro 17 a 

seguir. 
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Quadro 17: Teste da média do financial management for IT services 

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

 

Sinal Obs
Soma dos 

postos Esperado 
Positivo 10 55 27,5 
Negativo 0 0 27,5 
Zero 0 0 0 
Todos 10 55 55 

 
Ao analisar a disciplina financial management for IT services percebe-se que todos os dez 

entrevistados avaliaram esta disciplina como rígida. 

 

Baseado na comparação das notas com a média zero, o teste produziu o seguinte 

resultado: 

N 10
Média 0
t* 3,162
p-valor 0,0016
 

Com o valor da estatística de teste t* = 3,162, o p-valor é igual a 0,0016.  

 

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, rejeitou-se a hipótese nula, o que nos 

possibilita concluir que a média da disciplina financial management for IT services é 

estatisticamente diferente de zero. Portanto, esta disciplina não é neutra. 

 

Em resumo, pelo teste Wilcoxon, temos as seguintes disciplinas definidas como neutras: 

problem management, configuration management, release management, availability 

management e continuity management. 

 

Para as demais disciplinas, as quais se verificou estatisticamente que não são neutras, 

classificou-se como flexíveis ou rígidas baseado na média de cada uma delas. As disciplinas 

com média menor que zero foram classificadas como flexíveis e as disciplinas com média 

maior que zero foram classificadas como rígidas. 
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O gráfico a seguir apresenta as disciplinas classificadas como flexíveis e suas respectivas 

médias. A linha vermelha mostra a média igual a -0,65 do grupo formado por estas 

disciplinas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Classificação das disciplinas flexíveis 

Fonte: o pesquisador a partir dos dados da pesquisa 

 
 

O próximo passo é testar quão flexíveis são as disciplinas, conforme resultados do teste 

Wilcoxon.  

 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina service desk ≤ -0,65  

H1: média da disciplina service desk > -0,65 

 

Ao realizar o teste unilateral de Wilcoxon concluiu-se pela não rejeição da hipótese nula. 

Além disso, a probabilidade da média da disciplina service desk ser menor que a média do 

grupo de disciplinas flexíveis (com média igual a -0,65) é igual a 0,8281. 

 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina incidente management ≤ -0,65  

H1: média da disciplina incidente management > -0,65 

 

Da mesma forma, ao realizar o teste unilateral de Wilcoxon concluiu-se pela não rejeição 

da hipótese nula. Além disso, a probabilidade da média da disciplina incidente management 

ser menor que a média do grupo de disciplinas flexíveis é igual a 0,9453. 
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Hipóteses: 

H0: média da disciplina change management ≤ -0,65  

H1: média da disciplina change management > -0,65 

 

Da mesma forma, ao realizar o teste unilateral de Wilcoxon concluiu-se pela não rejeição 

da hipótese nula. Além disso, a probabilidade da média da disciplina change management ser 

menor que a média do grupo de disciplinas flexíveis é igual a 0,9990. 

 

Ao verificar a ordenação das três disciplinas de acordo com as probabilidades 

encontradas pelos testes, temos: 

Disciplinas Probabilidades 

service desk 0,8281 

incidente management 0,9453 

change management 0,9990 

 

O que permite concluir que esta é a ordem das disciplinas, da mais flexível (com maior 

probabilidade) para a menos flexível (com menor probabilidade). 

 

De maneira similar foi feita uma análise para o grupo das disciplinas classificadas como 

rígidas. O gráfico abaixo apresenta as médias de cada disciplina contra a média do grupo. A 

linha vermelha mostra a média do grupo formado por estas disciplinas que foi igual a 0,43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Classificação das disciplinas rígidas 

Fonte: o pesquisador a partir dos dados da pesquisa 
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Baseados nos valores médios apresentados pelo gráfico seguem os testes: 

 

 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina service level management ≥ 0,43  

H1: média da disciplina service level management < 0,43 

 

Ao realizar o teste unilateral de Wilcoxon concluiu-se pela não rejeição da hipótese nula. 

Além disso, a probabilidade da média da disciplina service level management ser maior que a 

média do grupo classificado como rígidas (com média igual a 0,43) é igual a 0,9453. 

 

Hipóteses: 

H0: média da disciplina capacity management ≥ 0,43 

H1: média da disciplina capacity management < 0,43 

 

Da mesma forma, ao realizar o teste unilateral de Wilcoxon concluiu-se pela não rejeição 

da hipótese nula. Além disso, a probabilidade da média da disciplina capacity management 

ser maior que a média do grupo classificado como rígidas é igual a 0,8281. 

 

Hipóteses 

H0: média da disciplina financial management for IT services ≥ 0,43  

H1: média da disciplina financial management for IT services < 0,43 

 

Da mesma forma, ao realizar o teste unilateral de Wilcoxon concluiu-se pela rejeição 

da hipótese nula. Além disso, a probabilidade da média da disciplina financial management 

for IT services ser maior que a média do grupo classificado como rígidas é igual a 0,001. 

Ao verificar a ordenação das três disciplinas de acordo com as probabilidades 

encontradas pelos testes, temos: 

 
Disciplinas Probabilidades 
Service level management 0,9453 
capacity management 0,8281 
financial management for IT services 0,0010 
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O que permite concluir que esta é a ordem das disciplinas, da mais rígida (com maior 
probabilidade) para a menos rígida (com menor probabilidade). 

 

Como os testes anteriores apontaram a existência de impactos diferentes na flexibilidade 

organizacional, verificou-se que das seis disciplinas do grupo service support três delas foram 

consideradas flexíveis. A fim de detectar se este grupo pode ser considerado flexível, efetuou-

se o teste t, ao nível de significância de 5%. 

 

Hipóteses: 

H0: as disciplinas do grupo service support não são flexíveis 

H1: as disciplinas do grupo service support são flexíveis  

 

Considerando as seis disciplinas o tamanho da amostra, neste caso, é N=6x10=60. Se for 

verdade que estas disciplinas são flexíveis então a média deve ser menor que zero. Caso 

contrário, se as disciplinas não forem flexíveis, a média deve ser maior ou igual a zero, ou 

seja, estas disciplinas serão ou neutras ou rígidas. Com base neste raciocínio, as hipóteses 

foram reestruturadas da seguinte forma: 

 

Hipóteses: 

H0: média ≥ 0 

H1: média < 0 

Assim, realizou-se o teste t, conforme mostrado no quadro 18 a seguir. 
 

Quadro 18: Teste da média do service support   

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 
 

Test Value = 0 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

  t df Sig. 
Mean 

Difference Lower Upper 
RESPOSTA -4,098 59 <0,001 -0,3918 -0,5831 -0,2005 

 
 

Conclusão: Ao nível de significância de 5%, conclui-se pela rejeição da hipótese nula, 

pois p-valor é menor que 0,001. Ou seja, temos fortes evidências estatísticas de que a média 

das disciplinas é menor que zero. 
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Verificou-se, ainda, o intervalo de confiança e pode-se afirmar com 95% de certeza que o 

intervalo [-0,58; -0,20] contém a média. Conclui-se, então, que as seis disciplinas grupo 

service support podem ser consideradas flexíveis. 

 

Com base no raciocínio exposto anteriormente, verificou-se, também, que das cinco 

disciplinas do grupo service delivery três delas foram consideradas rígidas. A fim de detectar 

se este grupo pode ser considerado rígido, efetuou-se o teste t, ao nível de significância de 

5%. 

 

Hipóteses: 

H0: as disciplinas do grupo service delivery não são rígidas 

H1: as disciplinas do grupo service delívery são rígidas  

 

Considerando as cinco disciplinas o tamanho da amostra, neste caso, é N=5x10=50. Se 

for verdade que estas disciplinas são rígidas então a média deve ser maior que zero. Caso 

contrário, se as disciplinas não forem rígidas, a média deve ser menor ou igual a zero, ou seja, 

estas disciplinas serão ou neutras ou flexíveis. Com base neste raciocínio, as hipóteses foram 

reestruturadas da seguinte forma: 

 

Hipóteses: 

H0: média ≤ 0 

H1: média > 0 

 

Assim, realizou-se o teste t, conforme mostrado no quadro 19 a seguir. 

 

Quadro 19: Teste da média do service delivery  

Fonte: Resultado ferramenta SPSS 

 

Test Value = 0 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

 t df Sig. 
Mean 

Difference Lower Upper 
RESPOSTA 4,079 49 <0,001 0,3710 0,1882 0,5538 
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Conclusão: Ao nível de significância de 5%, conclui-se pela rejeição da hipótese nula, 

pois p-valor é menor que 0,001. Ou seja, temos fortes evidências estatísticas de que a média 

das disciplinas é maior que zero. 

 

Verificou-se, ainda, o intervalo de confiança e pode-se afirmar com 95% de certeza que o 

intervalo [0,18; 0,55] contém a média. Conclui-se, então, que as cinco disciplinas do grupo 

service delivery podem ser consideradas rígidas. 

 

As discussões finais acerca deste modelo gerado serão apresentadas na próxima seção, na 

qual apresentaremos as conclusões, recomendações e implicações acadêmicas e gerencias 

desta pesquisa. 
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7 CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E IMPLICAÇÕES 

ACADÊMICAS E GERENCIAIS 
 
Neste capítulo são apresentadas as conclusões, fundamentadas nos resultados da pesquisa 

quali-quantitativa, as implicações acadêmicas e gerenciais do estudo, as limitações do 

trabalho e as sugestões para pesquisas futuras. 

 

Este trabalho teve como objetivo principal investigar o impacto das práticas ITIL na 

flexibilidade organizacional. 

 

A seguir, seguem as conclusões encontradas. 

 
 
7.1 Conclusões 
 
 

A pergunta de pesquisa foi respondida e os objetivos atendidos.  

 

O conceito do ITIL e suas aplicações foram apresentados, da mesma forma que o 

conceito de flexibilidade organizacional. 

 

As entrevistas revelaram que a principal motivação da organização estudada para adoção 

do ITIL foi obter o reconhecimento pelos clientes de que a empresa adere a esse conjunto de 

boas práticas, garantindo assim um diferencial competitivo em um mercado de grande 

concorrência.  

  

Os processos e controles que suportam o gerenciamento de TI da empresa foram 

apresentados ao longo das entrevistas, sendo que os mesmos foram preservados quando da 

adoção do ITIL.  

 

Em muitas oportunidades durante as entrevistas e mesmos na realização dos testes 

estatísticos, foi possível observar que existe uma carência de maior alinhamento estratégico de 

TI com a estratégia de negócios da empresa, visando atingir os objetivos da organização. 

  



132 
 

O resultado da análise das práticas do ITIL, com base nas entrevistas realizadas, 

aplicação dos modelos de teste t student e Wilcoxon, e ainda a teoria estudada, permitiu 

verificar que o conjunto de disciplinas do ITIL adotado na organização na sua totalidade, não 

contribui para a flexibilidade ou o engessamento da empresa, isto é, seu resultado indica uma 

tendência à neutralidade. 

 

Ao segmentar essa análise pelos dois grupos do ITIL (service support e service delivery), 

os testes indicaram que as disciplinas do ITIL pertencentes ao grupo service support (service 

desk, incident management, problem management, change management e release 

management), proporcionam uma tendência à flexibilidade na empresa pesquisada ou uma 

ausência de rigidez. 

 

De maneira oposta, as disciplinas do service delivery (service level management, 

availability management, configuration management, capacity management, continuity 

management e financial management for IT services) apresentam uma tendência à rigidez.  

 

Como já visto na teoria do ITIL, a área de service support possui processos com foco 

operacional, que visam a assegurar o acesso dos usuários aos serviços apropriados que 

suportam as funções de negócio.  

 

Por outro lado, a área de service delivery possui processos de nível tático, que o negócio 

requer do provedor para que seja assegurada a entrega do serviço aos clientes de forma 

adequada.  

 

O que se pôde verificar na análise dos dados, é que existe uma tendência à rigidez na área 

de nível tático. A explicação para isso pode estar na maneira que a empresa conduz sua 

estratégia de negócios, e na influência sofrida pela subsidiária brasileira em relação aos 

padrões rigorosos advindos da matriz americana da empresa, calcada nos padrões mais 

exigentes de governança corporativa.  

 

Após a análise individual de cada disciplina do ITIL, e a sua classificação em três grupos 

(neutro, rígido e flexível), foi possível identificar que três são as disciplinas que contribuem 

mais para a flexibilidade organizacional, as quais pela sua ordem de impacto são: change 

management, incident management e service desk. 
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O processo de gerência de mudanças se mostrou como sendo aquele mais estruturado na 

empresa. A equipe responsável trabalha de maneira planejada, visando à identificação dos 

riscos e analisando as possíveis contingências, a fim de minimizá-los. A comunicação com 

outros departamentos é dialógica, propiciada pela cultura organizacional do departamento de 

“ouvir” os requerimentos de mudanças e “falar” as suas preocupações e sugestões para a 

tomada de decisão conjunta. Esse controle elevado associado à flexibilidade estratégica e 

estrutural, contribuiu para a existência de um ambiente flexível.   

 

No service desk, pôde-se perceber que existe um nível elevado de padronização e 

formalização nos seus processos, contribuindo assim para o correto funcionamento dessas 

práticas e atendimento de grande parte das necessidades dos clientes externos e usuários 

internos.  Contudo, muitos entrevistados revelaram durante as entrevistas que a empresa 

deveria investir mais em treinamentos para capacitação desses profissionais, melhorando 

assim o tempo de resposta do atendimento e, por conseguinte, a satisfação do cliente. 

 

Na gerência de incidentes, os entrevistados entenderam que a utilização pela empresa de 

uma base de dados para armazenar os incidentes conhecidos, ajuda no aumento da eficiência 

do tempo de resposta para os incidentes abertos. Esse tempo de resposta é monitorado por um 

acordo de nível de serviço, em que se torna fundamental a percepção e a sensibilidade do 

profissional dessa área sobre quando escalar um incidente não resolvido para um nível 

funcional mais especializado.    

 

De maneira similar à classificação de impacto feita para o grupo de disciplinas flexíveis, 

foi possível identificar que três são as disciplinas que mais contribuem mais para a rigidez 

organizacional, as quais pela sua ordem de impacto são: service level management, capacity 

management e financial management for IT services. 

 

Esses processos possuem suas bases fortemente orientadas a custo, o que significa que 

quaisquer “tentativas de melhorias” nos serviços prestados, necessariamente passam por 

ciclos de aprovações dentro da empresa, que acabam levando muito tempo e, em muitos 

casos, não acolhem a melhor decisão técnica, devido à falta de orçamento financeiro. A teoria 

de Volberda (1997) sustenta que à medida que aumenta o risco de perda da flexibilidade 
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estratégica e estrutural, com acúmulo de grande número de procedimentos operacionais, a 

organização se torna progressivamente mais rígida.   

 

Por fim, as seguintes disciplinas foram classificadas como neutras, ou seja, não 

contribuem para a flexibilidade ou rigidez da organização: problem management, 

configuration management, release management, availability management e continuity 

management. 

 

Observou-se para os casos dos departamentos da organização que ainda não implantaram 

integralmente as três disciplinas do ITIL – gerência de problemas, gerência de release e 

gerência de continuidade, que suas operações funcionam num ambiente caótico, repleto de 

improvisos e sem qualquer tipo de controle. Uma situação ainda pior se verificou para o caso 

da gerência de configuração, na qual se observaram duas áreas diferentes da empresa, 

executando processos de gerência de configuração paralelos, administrando dois bancos de 

dados distintos e que não tem segurança de que seus dados ditos “atualizados” são 

“confiáveis”.     

 

Da mesma forma, a gerência de disponibilidade se mostrou, na opinião dos entrevistados, 

como sendo de permanente conflito entre as áreas operacionais e de negócios; onde uma área 

busca a satisfação dos clientes com o cumprimento dos níveis de serviço acordados, enquanto 

que a outra se preocupa com a redução dos custos para se tornar mais competitiva frente à 

concorrência.      

 

Embora a empresa analisada (Beta) já adote o conjunto de “boas práticas” do ITIL na sua 

operação de TI, ela ainda não possui a certificação formal da ISO 20000, fazendo com que 

algumas disciplinas do ITIL ainda não tenham sido implantadas na íntegra. Acredita-se que 

com a pressão pela obtenção da certificação como diferencial competitivo, a organização fará 

todos os esforços no sentido de garantir a implantação e adequação dos seus processos.  

  

Por fim, pode-se verificar que, de maneira geral, os processos ainda são fortemente 

dependentes das pessoas que os gerenciam. Alguns depoimentos colhidos ao longo das 

entrevistas retrataram que no caso da ausência de determinadas pessoas, os processos se 

extinguiriam. Além disso, boa parte dos entrevistados crê que os processos do ITIL somente 
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estão sendo seguidos pela empresa porque, de alguma maneira, ela acredita ser possível obter 

um diferencial competitivo no mercado, com a obtenção da certificação ISO 20000.        

 

 

7.2 Recomendações 
 

 

A primeira recomendação para qualquer empresa que pretenda implantar o conjunto de 

“boas práticas” do ITIL, é que se procure definir de forma clara quais são os objetivos do 

projeto para o nível gerencial e para os usuários, com a adoção de um processo de 

comunicação efetivo entre as áreas. Se o ITIL for instituído apenas com o intuito de seguir 

uma tendência de mercado, essa decisão estará direcionada somente a estimular a “indústria 

da certificação”, abrindo a possibilidade de ocorrência de fracasso. 

 

A segunda recomendação diz respeito ao treinamento constante dos gerentes e usuários, 

como sendo de fundamental importância para o sucesso de um projeto de ITIL. É necessário 

manter uma equipe pronta para treinar novos funcionários que entram na empresa ou que 

migram de outros departamentos. A reciclagem dos funcionários antigos também é muito 

importante; estes devem estar sempre sendo informados sobre as novas características que 

venham a ser adicionadas aos processos existentes, bem como sobre os novos processos que 

venham a ser criados.  

 

Outra recomendação é que se mantenha uma documentação sobre o ITIL na Intranet da 

empresa. Não obstante, deve existir uma equipe responsável por manter essa documentação 

atualizada, a fim de garantir que os usuários tenham sempre a informação mais recente. 

 

Para uma empresa global, é importante que ao se decidir por implantar o ITIL, considere 

as peculiaridades de cada país onde essa organização estiver instalada. Um grande equívoco é 

considerar que tudo que for feito na matriz da empresa, possa ser replicado para suas 

subsidiárias em outros países. Afinal, existem diferenças culturais que podem delimitar a 

fronteira entre o sucesso e o fracasso de um projeto. 
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Por fim, é importante que se estabeleça um planejamento estratégico de longo prazo, 

investindo na compra de ferramentas adequadas, que suportem os profissionais no 

cumprimento dos processos operacionais do ITIL.  

 

 

7.3 Implicações acadêmicas e gerenciais 
 

 

O presente estudo pressupõe implicações tanto para as empresas de TI quanto para a 

comunidade acadêmica.  

 

Como implicações gerenciais, este estudo levantou alguns questionamentos iniciais a 

respeito da adoção das práticas ITIL e sobre o impacto que essas boas práticas provocam na 

flexibilidade das empresas. Algumas das conclusões aqui levantadas podem fornecer aos 

gestores de diversas organizações importantes subsídios a respeito do alinhamento que se faz 

necessário entre TI e negócio, para que a adoção do ITIL tenha êxito.   

 

Do ponto de vista acadêmico, este estudo trouxe à tona um tema muito discutido nesse 

meio – a flexibilidade organizacional, acrescentando um novo componente em voga na área 

de TI das empresas de hoje – o ITIL. Algumas das conclusões aqui apresentadas podem 

aproximar mais a Academia das organizações, ajudando a desvendar os objetivos das 

empresas ao se decidirem por adotar as boas práticas do ITIL, bem como a verificar se existe 

um “modismo” nas organizações, alimentado pela “indústria das certificações”. 
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7.4 Limitações do estudo  
 
 

Neste estudo devem ser consideradas algumas limitações que envolveram o trabalho 

como um todo. 

 

Em função do tempo e dos recursos disponíveis para a realização desta pesquisa, a 

amostra foi delimitada a dez pessoas da organização estudada. Talvez uma pesquisa mais 

abrangente, com maior número de profissionais entrevistados, possa trazer uma conclusão 

mais substanciada.   

 

Adotou-se para esta pesquisa um estudo de caso único. Talvez se houvesse a 

possibilidade de comparar resultados entre empresas, por meio de um estudo de caso múltiplo, 

se pudesse obter uma conclusão mais completa da pesquisa realizada. 

 
 

No segundo semestre de 2007 foi publicada a versão 3 do ITIL, que reduziu o número de 

livros das boas práticas e incluiu novos tópicos. Infelizmente, no lançamento dessa nova 

publicação, todas as entrevistas e o levantamento do referencial teórico já haviam sido 

realizados.  

 

Essa pesquisa não permitiu que se comparasse um ambiente organizacional “antes” da 

adoção das boas práticas do ITIL e “depois”. Isso aconteceu porque a empresa pesquisada já 

utilizava esse conjunto de “boas práticas” no seu dia-a-dia. Talvez, se houvesse essa 

possibilidade de comparação, fosse possível visualizar se de fato houve uma grande 

transformação na forma de trabalho da organização.  

 

As tabelas com as entrevistas realizadas, presentes no Anexo C desta pesquisa, foram 

preenchidas a partir da percepção e interpretação do pesquisador.   
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7.5 Sugestões para pesquisas futuras 
 
 

Estudos futuros poderiam partir das conclusões aqui apresentadas para fazer um 

comparativo com outras organizações. 

 
Também se poderia analisar que transformações a versão 3 do ITIL pode acrescentar para 

esta pesquisa. 

 
Outra sugestão seria aplicar esse estudo a uma organização que não tenha ainda adotado o 

ITIL. Isso permitiria “medir” o ambiente organizacional em dois momentos distintos: antes da 

implantação do ITIL e depois da implantação. A partir daí poder-se-ia utilizar o teste 

paramétrico de comparação das médias.    

 
Poder-se-ia aplicar ainda as bases desse estudo para comparar como se dá o 

comportamento de outras “boas práticas” nas empresas, como por exemplo o CobiT, 

verificando se essas práticas tendem a causar aumento da flexibilidade ou da rigidez 

organizacional. 
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