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RESUMO

As exigências crescentes do mercado e a importância cada vez mais intensa da
gestão orientada a resultados acabam por expor, nas organizações, uma grande
dificuldade em justificar os resultados bem como os investimentos nas suas diversas
áreas funcionais. Os profissionais das áreas freqüentemente se encontram em
situações adversas e normalmente não possuem à disposição informações
adequadas e confiáveis para as tomadas de decisões estratégicas amparados por
metodologias específicas, bem como por recomendações consistentes de pesquisa
para viabilizar a melhor decisão.
O referencial teórico utilizado nesta pesquisa, parte dos conceitos de estratégia,
passando pelas definições de gestão estratégica, mapas estratégicos e processos
para obtenção de resultados. Apresenta os conceitos e definições do mapa de
processos ITIL e todas as suas disciplinas, fazendo, desta forma, a conexão entre
mapas estratégicos e mapas operacionais.
Assim, esta dissertação tem o objetivo de avaliar a percepção dos executivos das
diversas áreas sobre a utilização da gestão de TI, e em especifico a metodologia
ITIL (Information Technology Infrastruture Library) no desenvolvimento dos
processos de obtenção de resultados corporativos. Como objetivo específico buscase identificar e analisar nas organizações pesquisadas as variáveis constituintes do
modelo ITIL bem como os resultados da aplicação desta metodologia nas diferentes
áreas corporativas. Através desta conexão foi elaborada uma pesquisa qualitativa
descritiva em que sendo concretizada por um questionário, aplicado em unidades
analíticas e observatórias, tendo sua avaliação realizada através do modelo de
análise de conteúdo. A análise de conteúdo indicou que a metodologia é
perfeitamente aplicável ao nível de decisão operacional, sendo factível a utilização
das disciplinas existentes na metodologia ITIL, aos planos das diferentes áreas da
organização, como um processo gerador de resultados e indicadores operacionais;

Palavras-chaves: ITIL (Information Technology Infrastruture Library), controle de
processos, obtenção de resultados e resultados corporativos, gestão estratégica
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ABSTRACT

The growing demands of the market and the growing importance of results-oriented
management exposes the organization the existence of a great difficulty in justifying
the results as well as the investments of the areas of the organization. Professionals
of the areas often find themselves in adverse situations and normally have lack of
appropriate information available and supported by a specific methodology to collect
them and make them available for the organization.
The dissertation aims to evaluate the perception of the executives from various fields
in relation of the use in IT management methodology specific to ITIL in the
development of processes for obtaining business results. As a specific objective the
research searches to identify and analyze surveyed variables forming the model ITIL
as well as the results of applying this methodology in different areas of the
corporation. The theoretical part of the concepts of strategy, going through the
definitions of strategic management, strategy maps and processes for achieving
results. Then presents the concepts and definitions of ITIL process map and all its
disciplines, thus making the connection between strategy maps and maps
operational.
Therefore, this dissertation aims to evaluate the perceptions of executives from
various areas on the use of IT management and specific the methodology of ITIL
(Information Technology Infrastructure Library) on the development of procedures for
obtaining business results. As specific purpose we seek to identify and analyze the
organizations surveyed variables constituting oh the ITIL model as well as the results
of applying this methodology in different areas of corporate. Through this connection
was drawn up a descriptive qualitative research in which it was achieved by a
questionnaire applied in analytical units and observatory, which had its evaluation by
the model of content analysis The content analysis indicated that the methodology is
perfectly applicable to the level of operational decision, and feasible use of existing
disciplines in the ITIL methodology, the operational plan of the different areas of the
organization as a process of generating results and operational indicators;

Key-words Process control,

ITIL (Information Technology Infrastructure Library),

corporate results and strategy management
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GLOSSÁRIO DE SIGLAS
ABEP: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
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CEO: chief executive Office
CMM: Capability Maturity Model
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CRM: Customer Relationship Management
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ITIL: Information Technology Infrastructure Library
ITO: Information Technology Outsourcing
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HW: Hardware
KPI: Key Performance Indicators
LAN: Local Area Network
OGC: Office of Governant Commerce
PDCA: Plan Do Check Action
PMBOK: Project Management Body of Knowledge
PMO: Project Management Office
SAC: Sistema de Atendimento a Clientes
SW: Software
TI: Tecnologia da Informação
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1. INTRODUÇÃO: A CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO
Atualmente, e com considerável freqüência, tem sido possível observar na literatura
pertinente aos estudos organizacionais, a existência de dificuldades em justificar
determinados resultados econômicos, bem como a aplicabilidade dos investimentos
das diversas áreas funcionais da organização. Os profissionais das áreas muitas
vezes se encontram em situações adversas em ambientes altamente competitivos,
nos quais precisam tomar suas decisões rapidamente. Assim, na maioria das vezes,
são forçados a decidir com base em suas próprias intuições e experiências. Isso
decorre especialmente por não disporem de informações adequadas e confiáveis,
como também freqüentemente não estão amparados por metodologias de pesquisas
consistentes, capazes de proporcionar uma base de conhecimento segura para
tomadas de decisões estratégicas.
1.1 O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA
No Brasil, foi apresentada por Eechambadi (2008) uma pesquisa, em que analisa o
tempo de permanência de um executivo no posto. Uma das conclusões é que a área
de marketing é a que ocupa, em média, o cargo por menor tempo, ou seja, dois
anos. Uma das soluções, de melhor impacto, ainda de acordo com Eechambadi,
seria estes profissionais definirem melhor suas métricas, adotar recursos de
tecnologia da informação (gestão departamental) para acompanhar os seus
resultados, e definir melhor os processos de decisões e de trabalho. O estudo ainda
aponta que uma das principais causas é a falta de métricas próprias nesta área.
Assim sendo, as decisões são tomadas predominantemente com base na intuição e
experiência dos executivos.
Para acompanhar estas novas demandas do mercado, conforme conclusão do
trabalho acima, o profissional de marketing haveria de assumir um novo perfil, ser
mais atento às diretrizes, aos processos e métricas que lhe permitam calcular a
necessidade e o resultado de cada iniciativa.
Entre as métricas possíveis, Eechambadi (2008) indica que elas podem ser divididas
em quatro grupos: Informação; Processos Habilitadores; Capacidade Organizacional
e Tecnologia. O primeiro grupo se refere ao processamento de dados e
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procedimentos analíticos, o segundo diz respeito à adoção de processos
padronizados e mais eficazes, o terceiro não se restringe à competência das
pessoas, mas ao alinhamento do marketing com outras áreas, como vendas,
produtos e tecnologia da informação e por fim, a tecnologia, que não é resposta para
todos os problemas, mas serve para que o marketing tenha um bom entendimento
do que é feito em outras áreas.
Do ponto de vista do alinhamento com tecnologia da informação Fletcher e Wheeler
(1989) consideram que a produção da informação aumentou em consideráveis
taxas. Como conseqüência direta, os processos para o fluxo de informação precisam
ser controlados de forma que assegurem sistematicamente o levantamento de dados
de forma adequada em um formato padronizado e apropriado para que os
executivos responsáveis tomem decisões corretas.

Nesse contexto, a busca incessante por alternativas de que se adaptam a esse
panorama tem-se constituído em demanda crescente por novas tecnologias de
informação Wierenga (2000, p. 7).

A demanda crescente por Tecnologia da Informação (TI) tem como um dos
principais objetivos, permitir que esta área deixe de ser somente de suporte para se
tornar necessária à estratégia dos negócios das organizações. Muitas empresas
estão tomando iniciativas pertinentes à gestão de TI, com o intuito de se alinhar as
tecnologias aos negócios. A gestão de TI consiste em um conjunto de processos e
controles que agregam valor ao negócio. Para as empresas que estão consolidando
seu modelo de gestão de TI, ou até mesmo se iniciando este processo, é importante
que os profissionais percebam o valor que o modelo agrega à organização, para que
estejam motivados e empenhados neste processo, de forma que os resultados das
práticas de gestão de TI sejam efetivos.

Para Albertin (1999) a gestão de TI engloba mecanismos implementados em
diferentes níveis de uma empresa. Permitem gerenciar, controlar e utilizar a
tecnologia, criando valor para a empresa e permitindo que decisões sobre novos
investimentos sejam tomadas de maneira consistente, em alinhamento com a
estratégia corporativa.
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De acordo ainda com Albertin (1999), a gestão de TI pode contribuir para as
organizações colaborarem com a estratégia competitiva das empresas ao
proporcionar vantagens de custos; permitir a diferenciação de seus produtos e
serviços; possibilitar melhor relacionamento com clientes; permitir a entrada mais
fácil em alguns mercados; possibilitar o estabelecimento de barreiras de entradas;
auxiliar a introdução de produtos substitutos; permitir novas estratégias competitivas
com o uso de sua tecnologia; e suportar dados que vão auxiliar em tomadas de
decisão estratégica. Independente da importância da TI estar relacionada com a
redução de custos ou ter um papel estratégico para o negócio, na prática, é possível
constatar, na prática, que a tecnologia tem condições de agregar valor ao negócio se
houver uma política de gestão alinhada com o negócio da empresa.

Como suporte ao processo de gestão de TI, as organizações têm utilizado
metodologias novas ou já consolidadas no mercado, optando por critérios
específicos ou adaptando pontos de diferentes métodos para se checar a realidade
da organização. Muitas organizações j´s tem se utilizado de tecnologias como o
CoBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) e do ITIL
(Information Technology Infrastructure Library) como boas práticas, base para a
gestão de TI. Outras tecnologias existem tais como Seis Sigma, Project
Management Body of Knowledge (PMBOK) e Capability Maturity Model (CMM), e
podem, também, ser avaliadas e incorporadas como recursos de gestão de TI,
estabelecendo processos e sistemas de controles necessários.

A relação entre processos e sistemas de controle é caracterizada por Gomes (1998),
onde considera que o sistema de controle deve estar estreitamente relacionado com
o processo estratégico, tanto com a formulação de alternativas estratégicas, como
com o posterior processo de controle para facilitar a congruência da atuação da
gerência e dos responsáveis pelos diferentes centros de responsabilidade com os
objetivos globais traçados para a organização.
O termo “processos” está atualmente presente em diversas organizações, mas não
significa que seu verdadeiro sentido está intensamente ligado e de forma clara ao
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cotidiano profissional dos principais executivos.

Assim, Hammer (2000) define

processos de maneira simples, ou seja, um processo é um conjunto organizado de
atividades relacionadas, que juntas criam valor para o consumidor (usuário final do
processo, seja, ele interno ou externo a organização). O foco em processos não é
uma unidade individual de trabalho. Estas unidades isoladas, normalmente não
realizam nada para o cliente final, mas representa um conjunto inteiro de atividades
que, colocadas efetivamente juntas, contribuem para proporcionar um resultado que
os clientes valorizam. O cliente, normalmente não se importa se são alocados
recursos ou se é planejada a entrega. Objetivamente ele, via de regra, só que saber
se ele recebeu adequadamente a encomenda que fez. A diferença entre processo e
tarefa é a distância conceitual entre o inteiro e a parte, entre fins e meios. As duas
palavras essenciais na definição de processos são “juntas” e “organizado”. É
altamente desejável que as pessoas que executam um processo gerencial
compartilhem de um propósito comum e trabalhem em direção a um objetivo
comum. Este sistema de gestão requer a adoção de recursos como um mapa
organizado, um desenho dos processos (mapas estratégicos), que especificam
exatamente quais trabalhos devem ser feito por quem, quando e onde. Os
processos devem ser direcionados aos objetivos e focados no resultado. O trabalho
em processos deve ser focado no cliente, de concepção e abrangência holística e
orientado aos resultados pretendidos. Deve ser uma forma de trabalho organizada e
que pode ser repetida. Os processos representam uma nova perspectiva no trabalho
organizacional. Eles criam um foco externo ao invés de um foco interno, sendo
direcionados aos clientes e aos resultados que eles esperam. As pessoas em
empresas orientadas a processos realizam tarefas; no entanto, elas pensam em
processos direcionados a resultados. Elas devem entender os impactos de suas
próprias atividades nas outras áreas e no cliente; elas devem evidenciar que se
sentem “donos” do sistema; assim, ao invés de sentir submissão e descaso, elas
devem tomar para si a responsabilidade pelos resultados. Um equívoco comum é o
de pensar que o processo é de alguma maneira, um inimigo da criatividade e que
implica rotina e automação, que podem ser relevante para o trabalho transacional,
mas não para trabalhos inovadores como o desenvolvimento de novos produtos e na
área de marketing. O trabalho orientado a processos não deve ser oposto à
criatividade; ele deve ser o oposto do caos. O processo deve gerar disciplina e
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repetitibilidade operacional, alinhando atividades individuais num contexto mais
amplo. Quando as pessoas têm uma perspectiva orientada para a gestão de
processos, elas podem focar sua criatividade onde é necessária, ou seja, no
contexto de seu trabalho, e não na estrutura organizacional.

Segundo Herrera (2007), para se entender o processo de marketing, é necessário
primeiro, examinar o processo do negócio. A tarefa de qualquer negócio é entregar
valor ao mercado e obter algum lucro. Entretanto, existem, pelo menos, duas visões
do processo de entrega de valor: A visão tradicional, é a que a empresa fabrica algo
para depois vender. Nesta visão, marketing entra em ação na segunda metade do
processo de entrega de valor. A visão tradicional assume que a empresa sabe o que
fabricar e o mercado comprará unidades suficientes para obter lucro. Entretanto,
esta visão não funciona em economias competitivas. A visão de marketing, é a visão
das empresas modernas. Nesta, o processo consiste em escolher primeiro o valor,
através de análise das oportunidades de marketing, pesquisa, segmentação e
escolha do mercado-alvo, desenvolver o produto conforme necessidades do cliente
e, assim vender para obter o lucro através da satisfação do cliente. As empresas
modernas e bem sucedidas são dirigidas por uma orientação para o mercado,
através de um planejamento estratégico. O plano de marketing deve ter três
propósitos. Primeiro, deve servir para desenvolver uma estratégia e comunicá-la a
níveis da administração. Segundo, serve para justificar o orçamento solicitado.
Terceiro, fornece um instrumento para monitorar o progresso contínuo e fazer
correções durante a implementação. Através de monitoramento das atividades será
possível identificar aperfeiçoamentos nos produtos, serviços, processos, freqüência
de falhas em uso, incidência de reclamações e aferição do nível de satisfação.
Essas questões organizacionais também podem ser trabalhadas pelo marketing. Às
empresas nas quais ao marketing é atribuído um papel ao mesmo tempo estratégico
e sistêmico (isto é, orientado para processo), colocam-se em uma posição
competitiva vantajosa.
De acordo com Herrera (2007) as organizações orientadas a processos têm,
necessariamente, o foco no cliente, posto que não existe processo sem ele. Assim,
a primeira medida na reorganização da estrutura de funções para processos é a
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definição clara e objetiva de quem se beneficia do processo e, geralmente esta
mudança é fruto do resultado do estudo da arquitetura de processos. Organizações
orientadas a processos, por terem foco no cliente interno ou externo, buscam
permanentemente o atendimento das necessidades, interesses e desejos dos
clientes. Também, o estabelecimento de métricas para o monitoramento do
desempenho e resultados se traduz em maiores facilidades, posto que no
gerenciamento de processos, todas as classes de indicadores são facilitadas em
suas obtenções e aferições possibilitando resultados com maior objetividade e
fidelidade.
Orientação a processos não são um fim em si mesmo, mas facilitadora de
implementos de ganhos em produtividade e qualidade por uma simples mudança de
paradigma – os esforços não são orientados ao patrão ou ao chefe e sim ao cliente,
pois,

segundo

Hammer

(2000)

a

estrutura

organizacional

baseada

em

funcionalidades induz os colaboradores a olharem para cima em direção a seus
chefes, para dentro de suas tarefas, mas nunca para fora onde está o cliente.

Ainda de acordo com Hammer (2000), a importância dos processos implica que a
equipe da linha de frente possui o conhecimento e a perspectiva necessários para
tomar suas próprias decisões, verificação e retrabalho se tornam desnecessários,
quando todos compreendem o trabalho de todos. As disputas deixam de surgir
quando todos estão alinhados em torno de um objetivo comum. Uma quantidade
menor de atividades sem valor agregado significa menos despesas indiretas, tempo
de ciclo reduzido, menos erros e maior flexibilidade de ações. Deste modo, o
trabalho em processos não só provê alta performance pontual como também alta
performance sustentada. Os resultados gerais de uma abordagem de processos
para o trabalho geram menores custos e melhores índices de satisfação ao cliente,
as duas bases de sucesso e crescimento organizacional.
Marketing orientado para Resultados
O marketing orientado para resultados representa uma nova visão sobre a procura
do crescimento empresarial que se propõe a resolver os problemas das pessoas
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com produtos e serviços garantidores de rentabilidade para as empresas, de acordo
com Kotler (2000).

No atual estágio de desenvolvimento de mercado, é natural que algumas
organizações comecem a direcionar seu principal foco para aquilo que o cliente
deseja. Não basta ofertar produtos e serviços, é necessário conhecer o que o cliente
deseja. Desde o início da revolução industrial, a tecnologia começou a ganhar mais
importância no dia a dia das empresas. Da mesma forma, o conhecimento teve que
ser adaptado ao contexto do negócio da organização.

A orientação do Marketing para o foco do cliente permite à empresa entregar
exatamente o que é desejado pelo mercado, ao contrário do que ocorria
anteriormente, quando o cliente comprava o que era ofertado, independente de
gostar ou não, pois havia uma necessidade muito maior qual do que o desejo de
possuir o produto. O nível de exigência dos consumidores aumentou com o passar
dos anos, da mesma forma que a concorrência entre as organizações aumentou a
oferta de produtos e possibilitou a escolha por parte dos clientes, a comparação
entre produtos e serviços similares. Ouvir seus amigos passou a ter muito mais
importância do que a comunicação utilizada pela organização para informar aos
clientes sobre produtos e serviços Menshhein (2007).

Um mercado cada vez mais competitivo exige empresas cada vez mais ágeis. Para
marketing orientado a resultado consiste na integração entre campanhas de
marketing e retorno financeiro comprovado, ajudando as empresas a estarem cada
vez mais preparadas para o mercado. Pode ser considerada a evolução das formas
tradicionais de marketing, com uma visão de marketing atrelada a vendas. Não é
sustentável cifras altamente significativas em marketing se esse dinheiro não retorna
para a empresa em termos financeiros. O Marketing de Resultados integra diversas
formas de marketing, sempre pela ótica do negócio, fazendo com que cada real
gasto retorne efetivamente com lucro ao caixa da empresa. O marketing orientado
para resultados é mensurável, diferente de outras formas de marketing. A empresa
deveria saber com grande precisão qual o retorno obtido em decorrência do valor
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investido. O marketing de resultados é analítico, permitindo correções de rota
instantaneamente, evitando desperdício de recursos Menshhein (2007).

Para conceber e implantar o marketing orientado para resultados é necessário que
se estabeleça o conceito de gestão orientada pelos resultados. Esta estratégia
consiste em uma variação da gestão por objetivos desenvolvidos por Drucker (1973).
Estes instrumentos partilham em comum a ênfase no planejamento, a avaliação de
desempenho e os objetivos orientados para os resultados. Este tipo de gestão se
caracteriza pela articulação de todos os recursos da organização, para que ela
possa cumprir sua missão e realizar todo seu potencial. Neste tipo de gestão o
principal foco é dirigido ao cliente. A relação cliente-empresa prioriza as
necessidades individuais. A eficiência acontece quando a utilização ótima do recurso
aumenta o lucro. Os sistemas de gestão orientada a resultados estão
fundamentados: no pensamento sistêmico, no aprendizado organizacional, na
cultura de inovação, na liderança e constância de propósitos, na orientação por
processos e informações, na visão de futuro, na geração de valor, na valorização
das pessoas, na responsabilidade social, no desenvolvimento de parcerias.

Importância da gestão orientada para resultados

Este tipo de gestão tem como ponto forte o foco em estratégias e resultados que
interessam aos clientes. Os planos e as metas são importantes, mas não suficientes.
Ajudam a avaliar o vigor da estratégia, mas não determinam o grau de desempenho
do gestor e da organização. A avaliação do lucro determina o sucesso da gestão e
permite avaliar o grau de eficiência e de eficácia da gestão organizacional. Avalia,
mas também monitora: retorno de investimento, aumento de vendas, redução de
custos, satisfação de clientes, de fornecedores, público interno entre outros, é o que
dá à gestão características de proatividade, correção e a conseqüente reorientação
que podem ocorrer no plano em execução.
Este tipo de gestão está enfaticamente centrada no monitoramento para garantir o
resultado esperado e na avaliação para atestar em que medida o lucro foi produzido.
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A preocupação neste perfil de gestão é com a prestação de contas, ou seja, mostrar
aos acionistas o que foi efetivamente feito, com que recurso e quais valores e
benefícios gerou Barreto (2008);

Para a continuidade do trabalho e formulação de uma pesquisa acadêmica, é
necessário definir, explicitar e concretizar o problema. Para esta pesquisa, e após o
exposto até aqui, fica definido o seguinte problema: “Qual é a percepção dos
executivos sobre a utilização das boas práticas ITIL (information technology
infrastructure library) para obtenção de resultados corporativos?”

1.2 OBJETIVOS

A partir destas considerações iniciais foram definidos os objetivos a seguir para esta
pesquisa.
1.2.1 Geral
Analisar a contribuição da gestão de TI (boas práticas ITIL – information technology
infrastructure library) no desenvolvimento dos processos de obtenção de resultados
corporativos;
1.2.2 Específicos

a) Identificar e analisar nas organizações pesquisadas as variáveis constituintes do
modelo ITIL;

b) Analisar o processo de gestão corporativa para obtenção de resultados em função
do modelo de gestão de TI;

c) Analisar os resultados da aplicação do modelo de gestão de TI;

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
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De acordo com Kotler (1998) as empresas possuem procedimentos inadequados
para o controle das atividades de marketing. Um estudo realizado com 75 empresas
sob procedimentos de controle chegou às seguintes conclusões:
•

Empresas pequenas têm dificuldades para definir objetivos claros e estabelecer
sistemas de avaliação de desempenho;

•

Menos da metade das empresas pesquisadas conhecia a rentabilidade de seus
produtos;

•

Cerca de um terço não dispunha de procedimentos regulares de análise para
detectar e abandonar produtos pouco rentáveis;

•

Quase metade das empresas não comparava seus preços aos dos concorrentes,
não avaliava custos de armazenagem e distribuição, não diagnosticava as
causas de devolução de produtos, não realizava avaliações da eficácia da
propaganda e não analisava os relatórios de visitas de seus vendedores;

•

Muitas empresas levavam de quatro a oito semanas para desenvolver relatórios
de controle, os quais ocasionalmente são imprecisos;

Ainda segundo Kotler (1998) a moderna prática de marketing pressupõe empresas
com orientações estratégicas para o mercado, que concentra seus esforços em
entender seus clientes e consumidores, analisa e avalia constantemente seus
concorrentes através de monitoração e controle de resultados. Neste contexto
percebe-se a importância da avaliação do desempenho como uma função gerencial
crítica.

Planejar, organizar, liderar, executar e controlar são passos básicos do controle
como função da administração. Segundo Mattar (1999), controlar é um processo
fundamental em marketing, pois permite aos profissionais de marketing e das
demais áreas da organização (gerente de produtos e outros) identificar, através de
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métricas, desvios entre o real e o objetivado no planejamento estratégico, em tempo
de tomarem decisões e ações visando correções de rumo.

Assim, cada vez um maior número de organizações necessita monitorar o ambiente
não só de marketing, mas as demais áreas da organização que se encontram em
mudanças bastante profundas e rápidas, pois a exigência do mercado competidor
faz com que o fluxo de informação torne-se dinâmico e, sobretudo, uma fonte segura
para auxílio à tomada de decisão, que tem sido permitido pela moderna tecnologia
de informação disponível às empresas Talvinen (1995).

Por estas considerações é possível usar a gestão de TI e, neste caso, a utilização
das boas práticas ITIL (Information Technology Infrastructure Library) como um
conjunto de serviços não apenas voltados para TI. Sendo assim, práticas como
gestão da demanda, gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão do catalogo
de serviços, gestão da capacidade, gestão da mudança, gestão de liberação e
gestão de configuração podem ser perfeitamente ajustadas para outras áreas
corporativas. Desta forma, porque não utilizá-las? Assim é clara a necessidade da
gestão de mudanças e gestão de incidentes, para não citar as outras disciplinas
presentes no processo ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Se bem
ajustada à realidade do ambiente corporativo, a implementação do ITIL (mapa
estratégico) ajudará a mapear e agilizar o fluxo de valor, separando atividades que
agregam valor ao processo das atividades que podem ser eliminadas. Para
caracterizar esta relação, um exemplo seria uma demanda do marketing da área de
produtos devido à necessidade de alteração de um produto evidenciado pelo alto
índice de incidentes atribuídos. Assim, seria possível o registro na área de
engenharia de produtos para tratamento da causa raiz do incidente, quando a partir
deste registro ocorreriam todas as práticas previstas nas disciplinas ITIL envolvendo
todas as áreas conforme a necessidade da resolução do problema. Como se trata de
uma única base de dados, tudo isto seria acompanhado pela empresa em termos de
tempo, qualidade, desempenho, custos e etc, pois trataria de um processo que
agregaria valor para o cliente. Trata-se de um exemplo das oportunidades que as
boas práticas inerentes ao modelo ITIL (Information Technology Infrastructure
Library) gera de benefícios na cadeia de valor das organizações.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO:
Neste capítulo será apresentado o referencial teórico, partindo do conceito de
estratégia (2.1). A seguir será caracterizada em seqüência a gestão estratégica
(2.2), e o marketing estratégico (2.3), chegando aos mapas estratégicos (2.3.2). Por
fim, é descrito o mapa de processos das boas práticas ITIL (2.4).
2.1 ESTRATÉGIA
Existem diferentes conceitos para o termo estratégia. No campo da administração, o
conceito está associado às decisões tomadas em nível organizacional, para
estabelecerem as condições presentes e futuras da empresa em relação ao
ambiente. Neste sentido, de acordo com Henderson (1998), pode ser definido como
um processo evolutivo de adaptação das organizações ao ambiente interno e
externo.

Segundo Fahey (1999) estratégia é sinônimo de escolhas. A soma das escolhas
determina se a organização tem chance de vencer no mercado, se é capaz de
conquistar e preservar clientes e superar o desempenho de concorrentes. O sucesso
na conquista e preservação de clientes permite que a empresa atinja as suas metas
financeiras, tecnológicas e outras relacionadas com os detentores de interesses. O
quadro 1 mostra alguns princípios essenciais da estratégia.
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•

A estratégia trata da interface entre a empresa e o seu ambiente de
mercado.

•

A estratégia envolve três elementos: escopo, postura e metas.

•

A estratégia é o meio pelo qual a empresa cria e/ou alavanca as
mudanças ambientais.

•

A estratégia é sempre condicional, a escolha da estratégia depende das
condições ambientais e das condições da própria empresa

•

A estratégia diz respeito a superar os concorrentes em inteligência e
movimentação, por meio da melhor e mais rápida antecipação da
mudança e da adoção de medidas compatíveis.

•

A intenção de mercado da estratégia consiste em ser melhor do que o
concorrente, na atração, conquista e retenção de clientes.

•

A estratégia dificilmente será vencedora se não envolver nenhum grau
de conteúdo empreendedor: a sua abordagem precisa ser diferente
daquela dos concorrentes.

•

A estratégia dever ser renovada de forma contínua, o escopo, a postura
e as metas se encontram em constante ajustamento, para aumentar as
chances de vencer no mercado.

•

A estratégia precisa ser (re) inventada com freqüência, para atingir o
sucesso”precursor”. É necessário criar uma estratégia que seja nova no
mercado e que se distancie de forma significativa de seus rivais.

Quadro 1
Alguns princípios essenciais da estratégia
FONTE: FAHEY, 1999, p.20

Montgomery & Porter, (1998) afirmam que na década de 80 que a estratégia se
tornou uma "disciplina gerencial plena". Os recursos e técnicas vinculadas ao
planejamento estratégico foram substituídas por abordagens mais sofisticadas, mais
apropriadas e mais fáceis de se colocar em prática.

Segundo Montgomery & Porter (1998), Andrews e Cristensen identificaram uma
necessidade de se estabelecer uma forma holística de se pensar a empresa. Para
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atingir este objetivo, foi necessário articular o conceito de estratégia. Definiram então
a estratégia como uma forma unificadora que possibilita a conexão das áreas
funcionais de uma empresa e relaciona suas atividades com o ambiente externo.
Com esta abordagem, a formulação de uma estratégia envolve a justaposição dos
pontos fortes e fracos da empresa e das oportunidades e ameaças apresentadas
pelo ambiente. Este conceito está representado pela figura 1

FIGURA 1
(Esquema do Desenvolvimento Estratégia Econômica)
MONTGOMERY & PORTER, 1998, p.XIII
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Para Henderson (1998), a estratégia pode ser considerada como uma busca
deliberada pelas empresas de um plano de ação que define e desenvolve um o
objetivo para o estabelecimento de uma vantagem competitiva, assumindo a posição
revolucionária e não evolutiva, Henderson observa que a estratégia procura fazer
mudanças rápidas em relacionamentos competitivos.
Porter, (1996) estabelece que dentro de um contexto competitivo, o posicionamento
estratégico exige a escolha por desempenhar atividades diferentemente de seus
rivais ou desempenhar atividades similares de maneira diferente para alcançar a
vantagem competitiva.
Ainda, Porter (1996) entende que o termo estratégia, quando utilizado em
organização, pode ser imaginado como a criação de uma única e valiosa posição,
envolvendo um diferente grupo de atividades.
Durante a conceituação de estratégia é importante, ainda, a apresentação do
posicionamento de Prahalad & Hamel (1989) que define a "intenção estratégica",
como um processo direcionador por meio de critérios que permitem a projeção ao
progresso de um resultado que é a posição de liderança da organização em seu
mercado de atuação.
Pode-se perceber na literatura a existência de diferentes conceitos para o termo
estratégia, sendo assim necessário utilizar a contribuição de Mintzberg (2000) que
sustenta que o gerenciamento estratégico pode apenas ser descrito em diretrizes
como um padrão nas atividades e, desta forma, apresenta cinco definições:
estratégia como plano, como manobra (ploy), como padrão, como posição e como
perspectiva.
2.2 GESTÃO ESTRATÉGICA

De acordo com Fahey (1999) a gestão estratégica consiste em gerenciar a
estratégia, a empresa e os elos entre ambas, de modo a vencer os desafios
impostos pelo mercado de hoje e amanhã de acordo com a figura 2. Para este autor,
a gestão da empresa tem como tarefa reconfigurar continuamente a empresa, sua
maneira de pensar e de operar. Sem esta mudança interna, a empresa não tem

29

como aprimorar a sua capacidade de identificar as mudanças ambientais, adaptar-se
a elas e alavancá-las em seu benefício.

No entendimento deste autor, a compreensão da atual estratégia de mercado e da
atual configuração da empresa proporciona o insumo essencial para a identificação
e avaliação da presença e extensão da liderança estratégica, das oportunidades e
ameaças relevantes no mercado, dos recursos e capacidades a serem alavancados
com vistas à vantagem competitiva, assim como para reconhecimento das
vulnerabilidades, limitações e restrições da empresa. A compreensão da atual
estratégia de mercado se desenvolve quando as dimensões interligadas de escopo,
postura e metas são mapeadas e detalhadas.

FIGURA 2
Modelo Integrado de Gestão estratégica
Fonte: FAHEY, 1999, p.18

Porter (1991) ressalta que a definição da estratégia deve considerar quatro fatores
básicos, que determinam os limites para a empresa: pontos fortes e pontos fracos,
valores pessoais de uma organização, ameaças e oportunidades da indústria e a
expectativa da sociedade.
Segundo Porter (1991), as ameaças e as oportunidades da indústria definem o meio
competitivo, com seus riscos conseqüentes e recompensas potenciais. As
expectativas da sociedade refletem o impacto, sobre a companhia, de fatores como
a política governamental, os interesses sociais e muitos outros. Os pontos fortes e
fracos, caracterizados pelo posicionamento da empresa em relação à concorrência
combinada aos valores existentes na organização bem como a orientação definida
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pelos principais executivos, estabelecem seus limites internos. Os fatores externos
envolvem as ameaças e oportunidades da indústria e as expectativas da sociedade
que são determinados pela indústria e seu ambiente.
2.2.1 Gestão da estratégia de mercado

De acordo Fahey (1999), para a gestão da estratégia de mercado é necessário
projetar, executar e aperfeiçoar estratégias vencedoras no mercado em mutação. A
estratégia é o meio pelo qual a empresa cria e alavanca a mudança no e em torno
do mercado. As estratégias que não antecipam mudanças nas condições
competitivas, como desenvolvimentos tecnológicos, novos entrantes com oferta de
produtos efetivamente diferenciados ou mudanças nas preferências dos clientes,
ficarão para trás em relação aos acontecimentos do mercado. Para este autor, a
estratégia cria e alavanca a mudança de três maneiras correlatas:
a) Por meio da escolha dos produtos ofertados e dos clientes atendidos –
escopo.

b) Por meio da maneira de competir nos negócios ou segmentos produtosclientes escolhidos, de forma a atrair, conquistar e reter clientes – postura.

c) Por meio da escolha das metas a serem perseguidas pela empresa. Toda
empresa têm uma hierarquia explícita ou implícita de metas que envolvem
alguma conjugação de mercado, finanças, tecnologia e outros fatores. Pelo
menos quatro níveis precisam ser considerados – figura 03
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FIGURA 03
Hierarquia de metas de uma empresa
Fonte: FAHEY, 1999, p.35

Para Fahey, (1999), não são perceptíveis mudanças no escopo e na postura das
empresas se não existe o conhecimento das metas. As empresas possuem uma
hierarquia explícita e implícitas de metas que relaciona características de mercado,
finanças, tecnologia e outros fatores. Dentre estes fatores podem-se relacionar as
questões críticas primordiais da visão e missão da organização.

De acordo com Gonçalves & Filho (2001) a missão da organização e a estrutura
social influenciam as normas e valores, que por sua vez, podem vir a influenciar e
serem influenciados pelo processo no qual as características organizacionais são
seletivamente relembradas e interpretadas impactando diretamente na avaliação do
escopo, da postura e por conseqüência as metas da organização.

Para avaliar as características de escopo, postura e metas é necessário verificar a
sua relação dentro da gestão das unidades de negócios ou gestão competitiva, pois
de acordo com Montgomery & Porter (1998), é no nível de cada negócio individual
ou setor industrial que a maior parte das interações competitivas tem lugar e é ali
que as vantagens competitivas são, em uma última instância, ganhas ou perdidas.
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De acordo com Johnson, Scholes & Whittington (2007) um aspecto importante para
a maioria das organizações será a concorrência dentro de seu segmento ou setor. A
teoria econômica define um segmento como um grupo de empresas produzindo um
mesmo produto principal ou, de maneira mais ampla, um grupo de empresas
produzindo produtos que são substitutos próximos uns dos outros.

É importante ressaltar que as fronteiras de um segmento podem ser modificadas
pela convergência. Segundo Johnson, Scholes & Whittington (2007) convergência é
onde os segmentos previamente separados começam a se sobrepor em termos de
atividades, tecnologia, produtos e clientes. Há dois tipos de força que podem levar a
convergência. Primeiro, a convergência pode ser indicadora de fornecimento – caso
em que as organizações começam a se comportar como se houvessem associações
entre segmentos ou setores separados. Segundo, a convergência pode ocorrer
através de forças do lado da demanda (mercado) – caso em que os consumidores
passam a se comportar como se os segmentos tivessem convergido.

Segundo Montgomery & Porter (1998) a pesquisa sobre análise de setores
industriais e da concorrência mostrou como um sistema de forças, dentro e fora de
um setor, influencia coletivamente a natureza e o nível da competição no setor, e o
seu potencial de lucratividade.

De acordo com Johnson, Scholes & Whittington (2007) a questão da competitividade
é inerente à noção de estratégia. Nos negócios, isto significa obter vantagem sobre
os concorrentes. A estrutura das cinco forças de Porter (ver figura 4) foi
desenvolvida originalmente como uma forma de avaliar a atratividade (potencial de
lucro) de diferentes segmentos. Assim, ele pode ajudar a identificar as fontes de
concorrência num segmento ou setor e permitir o entendimento das forças
competitivas existentes naquele ambiente.
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FIGURA 04
A estrutura das cinco forças
Fonte: Adaptado de M. E. Porter, competitive strategy, free press, 1980.

Segundo Montgomery & Porter (1998), tentando mostrar a diferença de desempenho
entre as empresas, estudos recentes mostram que a lucratividade média do setor é,
de longe, o índice mais significativo na previsão de desempenho de uma empresa. O
desempenho de qualquer empresa é parcialmente um resultado da estrutura do
setor. O posicionamento de uma empresa em seu setor baseia-se na busca da
vantagem competitiva. A vantagem competitiva pode provir de custos mais baixos ou
da habilidade de destacar a empresa aos olhos de seus clientes e, com isto,
conseguir operar com preços mais elevados. Estas vantagens por outro lado,
decorrem de atividades separadas que a empresa executa para criar, produzir,
comercializar e distribuir seu produto. Estas atividades são chamadas coletivamente,
de cadeia de valores.
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A vantagem competitiva, conforme Porter (1991), não pode ser compreendida
somente através da análise da empresa como um todo, sendo originária das
inúmeras atividades que a mesma executa. Cada uma das atividades pode contribuir
para a posição de custos relativos de uma empresa, criando bases para a
diferenciação.

De acordo com Porter (1991), a cadeia de valor, desagrega uma empresa em suas
atividades

de

relevância

estratégica,

visando

a

uma

compreensão

do

comportamento dos custos e às fontes para potenciais diferenciações. A cadeia de
valor integra o que Porter denomina de "sistemas de valores", envolvendo
fornecedores, canais e compradores através de elos de conexão. Desta forma, "a
obtenção

e a sustentação de uma vantagem competitiva dependem da

compreensão não só da cadeia de valores de uma empresa, mas também do modo
como a empresa se conecta (através de elos de interligação) no sistema de valores
geral.

Os elos podem promover duas formas de vantagem competitiva: a otimização e a
coordenação. Refletindo freqüentemente tradeoffs entre atividades para obter o
mesmo resultado global, uma empresa precisa otimizar estes elos de modo a obter
vantagem competitiva. A habilidade na coordenação dos elos, também, com
freqüência reduz o custo e aumenta a diferenciação. Embora vitais para a vantagem
competitiva, os elos normalmente são sutis e passam despercebidos. Porter afirma
que a "... identificação dos elos é um processo de busca das formas pelas quais
cada atividade de valor afeta ou é afetada por outras." Porter, (1991).

Os elos não estão apenas presentes na cadeia de valores de uma empresa, mas
também entre a cadeia de uma empresa e as cadeias de valores de fornecedores e
dos canais. Neste caso, os elos são denominados de elos verticais. Assim,
similarmente aos elos dentro da cadeia de valores, suas ações afetam o custo ou o
desempenho das atividades de uma empresa ou vice-versa.
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Os elos entre as cadeias de valores da empresa e dos fornecedores permitem
oportunidades para intensificar a vantagem competitiva. Os elos com o fornecedor
significam uma relação que deve beneficiar a ambos Porter (1991).

A cadeia de valores da empresa relaciona-se, também, com a cadeia de valores do
comprador. Conforme Porter (1991), a cadeia de valores dos compradores é
caracterizada pelo insumo comprado de uma empresa para a cadeia do comprador.
Este relacionamento insere a influência da diferenciação na sua implementação. A
diferenciação está na forma como as cadeias se relacionam, ou seja, o modo como
o produto físico do comprador é utilizado na atividade do consumidor. A criação do
valor para o comprador é o fundamento da diferenciação. Um valor é criado quando
uma empresa cria uma vantagem competitiva para o comprador, a qual deve ser
percebida por ele.

Conforme já observado, o estudo da cadeia de valores contribui de várias formas
para a identificação, construção e sustentação de vantagens competitivas. Isso é
viabilizado pela exploração das interrelações e interações, pela análise do modo
como cada atividade de valor é executada para determinar sua contribuição na
formação do valor para o consumidor e pela comparação com cadeias de valores
dos concorrentes Relvas (1996).
2.3 CADEIA DE VALOR E VANTAGEM COMPETITIVA UTILIZANDO TI
Para Porter (1991) O conceito de cadeia de valor divide uma empresa de acordo
com as suas atividades de relevância estratégica para que possamos compreender
o comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de diferenciação. A
execução destas atividades estrategicamente importantes de uma forma mais barata
ou melhor do que a concorrência, permite a empresa ganhar vantagem competitiva.
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A cadeia de valor de toda empresa é composta de nove categorias genéricas de
atividades reunidas de formas características e grupada em dois tipos: atividades
primárias e atividades de apoio.

As atividades primárias que congregam cinco categorias de atividades, são as
relacionadas com o desenvolvimento dos produtos, com a sua venda, com a entrega
para os canais de distribuição e consumidores finais e com a assistência após a
venda. São elas: a Logística interna; as Operações; a Logística externa; o Marketing
& Vendas e o Serviço.

As atividades de suporte ou apoio, que compreendem quatro categorias de
atividades, sustentam as atividades primárias e a si mesmas, adquirindo insumos,
tecnologia, recursos humanos e diversas funções no âmbito da empresa. São elas: a
Infra-estrutura da empresa, a Gerência de Recursos Humanos, o Desenvolvimento
de Tecnologia e a Aquisição.

A cadeia de valor permite que a empresa possa identificar suas atividades
relevantes, onde possa trabalhar para reduzir custos e identificar oportunidades de
alcançar diferenciação. Desta forma, a organização pode alcançar vantagem
competitiva em relação à concorrência.
Segundo Porter (1985), existem cinco forças que modelam a competitividade em
uma indústria: ameaça dos novos entrantes potenciais, poder dos compradores,
poder dos fornecedores, produtos substitutos e rivalidade dos concorrentes
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Para uma empresa enfrentar com sucesso essas cinco forças, obtendo a vantagem
competitiva, Porter (1985), apresenta como alternativas três estratégias genéricas,
que são: liderança por custo, diferenciação e enfoque.

Segundo Bogado (2003), citando Porter & Millar (1985), as regras de competição
mudaram com a tecnologia de informação de três formas diferentes:

a) os avanços da tecnologia de informação mudaram a estrutura das indústrias;
b) a tecnologia de informação transformou-se numa poderosa ferramenta de
conhecimento e posicionamento para se criar vantagem competitiva;
c) a tecnologia de informação possibilita a criação de novos negócios.

O uso da tecnologia de informação pode alterar cada uma das cinco forças
competitivas e, como resultado, alterar a atratividade e a lucratividade das
empresas.

A princípio, a TI era utilizada apenas como ferramenta de apoio à otimização e
controle de tarefas administrativas de retaguarda, as chamadas aplicações de “back
office” como os sistemas financeiros e contábeis, o sistema de folha de pagamentos,
o controle de estoques, o faturamento, os sistemas de logística de entrega, etc.
Numa evolução subseqüente a este primeiro momento, as empresas reconhecem a
importância de expandir a TI além de suas fronteiras, impulsionadas pela Internet e o
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“e-business”, para atender não só às suas necessidades como as dos
consumidores, parceiros e colaboradores. Isto significa integrar as aplicações de
“back-office” com as de “front office” como os sistemas de geração e processamento
de pedidos e os sistemas de “call center” (SAC – Sistema de Atendimento a
Clientes), dentre outros, originando os mega sistemas de gestão integrada como o
ERP

(Enterprise

Resources

Planning)

e

o

CRM

(Customer

Relationship

Management).

A TI pode alterar custos em qualquer parte da cadeia de valor, mesmo nas
atividades operacionais que envolvem componentes físicos, mas que possuem uma
relação informação – processo intensa.
Bogado (2003), citando Porter (1989), indica cinco passos para os executivos
alcançarem vantagem competitiva a partir das oportunidades criadas pela evolução
da TI:
a) Intensidade de acesso à informação;
b) Avaliar o impacto da TI na estrutura;
c) Identificar e classificar as formas pelas quais a TI pode criar vantagem
competitiva;
d) Investigar como a TI pode expandir novos negócios;
e) Desenvolver um plano para tirar vantagem da TI.

2.4 MARKETING ESTRATÉGICO
A necessidade das empresas de se diferenciarem no mercado, acaba por definir e
estabelecer a atratividade de seus produtos ou serviços em relação à concorrência.
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Esta atratividade dependerá da competitividade alcançada pelas vantagens
estratégicas adotadas pela organização. Estas vantagens serão decorrentes das
funções que precedem a produção, a venda do produto e pela presença de
qualidades distintivas defensáveis que a diferenciam de seus rivais, seja pela
produtividade superior que lhe dá vantagem de custo ou mesmo um controle de
resultados de seus processos operacionais.

Segundo Czinkota (2001) o conceito de marketing estratégico foi decorrente da
grande expansão de negócios ocorrida nos anos 60 e 70, quando o mercado tornouse cada vez mais povoado de empresas servindo aos mesmos clientes. Para
combater esta ameaça competitiva, o conceito de marketing evoluiu para o conceito
de marketing estratégico definido como a missão da corporação de buscar uma
vantagem competitiva sustentável satisfazendo as necessidades dos clientes.

Pelas definições de Czinkota (2001) a respeito do surgimento e do conceito de
marketing estratégico pode-se perceber a relação com as escolas de criação de
estratégias, neste caso a escola da configuração e a escola da transformação, pois
de acordo com Mintzberg (2000) a escola da configuração descreve estados da
organização e do contexto que a cerca e a escola da transformação descreve o
processo de geração de estratégia.

Para Mintzberg (2000), se uma organização adota estado de ser, então a geração
de estratégia torna-se um processo de saltar de um estado para outro, Ou seja, a
transformação é uma conseqüência inevitável da configuração.

Para Mintzberg (2000) esta é uma curiosa característica da administração
estratégica que, embora sua literatura deixe claro que a estratégia trata de
mudanças, ela, na verdade, trata de continuidade. Embora o processo de geração
de estratégia possa se dispor a mudar a direção a qual uma organização está indo,
as estratégias resultantes estabilizam essa direção. A escola de configuração é
responsável por isto: Ela descreve a estabilidade relativa da estratégia dentro de
determinados estados, interrompida por saltos, ocasionais e mesmos enormes, para
novos estados.
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Para Czinkota (2001) o marketing estratégico é a filosofia orientadora da estratégia
de marketing geral da empresa. A estratégia de marketing responde às questões
orientadas para metas: onde a empresa quer chegar, como chegar lá, como manter
uma vantagem competitiva. A estratégia de marketing é o plano de atuação da
empresa que, no final das contas, trata de questões como a sobrevivência e o
crescimento empresarial.
2.4.1 Planejamento e Gestão estratégica de marketing

De acordo com Ackoff (1974), o planejamento é um processo contínuo que envolve
um conjunto complexo de decisões inter-relacionadas que podem ser separadas de
formas diferentes.

Para Oliveira (2002, p.45) é possível distinguir três tipos de planejamento em
grandes e diferentes níveis hierárquicos sendo eles: planejamento estratégico,
planejamento tático e planejamento operacional. A relação entre estes tipos de
planejamento pode ser identificada pela tabela 2

Planejamento
mercadológico
Plano de
preços e
produtos
Plano de
promoção
Plano de
vendas
Plano de
distribuição
Plano de
pesquisa de
mercado

Tipo
Planejamento estratégico
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Financeiro
da produção
de RH
Plano da
Plano de
Plano de
capacidade de
recrutamento
despesas
produção
e seleção
Plano de
Plano de
controle de
Plano de
investimentos
qualidade
treinamento
Plano de
Plano de
Plano de
cargos e
compras
estoques
salários
Plano de
Plano de fluxo
utilização de
Plano de
de caixa
mão de obras
promoções
Plano de
Plano de
Plano
expedição de
capacitação
orçamento
produtos
interna

Nível
Estratégico
Planejamento
organizacional
Plano diretor
de sistemas
Plano de
estrutura
organizacional
Plano de
rotinas
administrativas
Plano de
informações
gerencias
Plano de
comunicações

Quadro 2
Tipos e níveis de planejamento nas empresas
Fonte: Oliveira, 2002, p.46

Tático

Operacional
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Para os níveis de decisão pode ser identificada a relação entre os tipos de
planejamento através da “pirâmide organizacional” representada pela figura 5.

FIGURA 05
Níveis de decisão e tipos de planejamento
Fonte: Oliveira, 2002, p.45

Segundo Oliveira (2002) existe um relacionamento, no planejamento estratégico,
entre objetivos de longo prazo com as estratégias e ações necessárias para atingir
os resultados proposto pelo planejamento que afeta a empresa como um todo. Já
para o plano tático a relação ocorre entre os objetivos de curto prazo e as
estratégias e ações que implicam em resultados somente em parte da empresa.

De acordo com Oliveira (2002) a figura 06 representa o ciclo básico dos tipos de
planejamento. Percebe-se o princípio do planejamento integrado, no qual vários
escalões de uma empresa apresentam os planejamentos de forma integrada. É
possível ainda perceber que somente o planejamento estratégico é inoperante, pois
a fixação de objetivos de longo prazo resulta em uma situação incerta e duvidosa,
caso não esteja orientado com ações mais imediatas para operacionalizar o plano
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estratégico. Isto só será possível com o desenvolvimento e implantação dos
planejamentos táticos e operacionais integrados.

FIGURA 06
Ciclo básico dos três tipos de planejamento
Fonte: Oliveira, 2002, p.46

Ainda de acordo com Oliveira (2002) o plano tático tem por objetivo otimizar
determinada área da empresa e não toda a organização. Desta forma trabalha com
a segmentação dos objetivos definidos no plano estratégico, esta atividade ocorre
com o direcionamento e transformação dos objetivos em que podem ser avaliadas
na figura 07, enquanto o plano operacional realiza a formalização, através de
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documentos escritos, metodologias de desenvolvimento e implantação estabelecidas
definindo os planos de ação e ou planos operacionais.

FIGURA 07
Sistemática de desenvolvimento do planejamento tático
Fonte: Oliveira, 2002, p.46

De acordo com Neves (2005, p.25) o planejamento estratégico de marketing deve
ser orientado para o mercado, ou seja, deve-se saber em que extensão o foco no
consumidor está impregnado em toda a organização, ter comprometimento com a
entrega de valor, identificação e desenvolvimento de fortes relações com
importantes consumidores estratégicos, ênfase em segmentação de mercado,
seleção do mercado alvo e posicionamento, uso de informação sobre o consumidor
como bem estratégico, foco nos benefícios e serviços para o consumidor,
melhoramento e inovação contínua, definição de qualidade baseada nas
expectativas dos clientes e comprometimento em obter a melhor informação
tecnológica disponível.
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Para Galbraith (1995) as características de uma organização voltada para o mercado
podem ser identificadas como uma cultura orientada para o exterior que enfatiza o
valor superior do cliente e possui capacidades distintas para “sentir” o mercado.
Deve possui uma maneira de prever o futuro e a existência de estruturas que
respondam às mudanças nos requerimentos do mercado e do consumidor.

A relação existente entre planejamento e gestão estratégica de marketing decorre da
avaliação de que o processo de planejar é tão importante quanto o plano em si

De acordo com Neves (2005, p. 25) citando Wilson (2003) existe uma distinção entre
planejamento estratégico e planejamento de marketing que pode ser observada na
tabela 3
Planejamento estratégico
Preocupação geral com a direção da
organização no longo prazo
Providenciar uma estrutura de longo
prazo para a organização
Orientação geral necessária para
combinar a organização e seu
desenvolvimento
Objetivos e estratégias são avaliados
por uma perspectiva geral
A relevância dos objetivos e
estratégias é evidente somente em
longo prazo

Planejamento de Marketing
Preocupação com a performance e os
resultados do dia a dia
Representa apenas um estágio do
desenvolvimento da organização
Orientação funcional e profissional
tende a ser dominante
Objetivos são subdivididos em alvos
específicos
A relevância dos objetivos e
estratégias é evidente de imediato

Quadro 3
Diferenças entre planejamento estratégico e de marketing
Fonte: Neves, 2005, p.26

Neves (2005) procura identificar e estabelecer um caminho entre ambos os
planejamentos. Este caminho é definido como uma relação em que o planejamento
estratégico e suas vantagens contribuam de forma objetiva para a superação dos
principais desafios informados pelos executivos de marketing por meio de estudo
internacional citado por Neves e realizado por Gilligan e Wilson (2003).

Ainda de acordo com Neves (2005) planejar se torna necessário, para que o futuro
não chegue de surpresa, pois pelo planejamento a empresa se torna mais racional e
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com maior capacidade de controle sobre a organização. As vantagens do
planejamento, são a melhoria da capacidade de coordenação da empresa e de sua
rede, diagnostico de possíveis mudanças no ambiente com maior velocidade, melhor
entendimento dos consumidores, maior velocidade de adaptação, menor risco de
ações desencontradas, melhoria dos produtos, preços, comunicações, força de
vendas e canais de distribuição, sistematização do trabalho e das cobranças na
organização.

Desta forma Neves (2005) adota um modelo que estabelece esta relação de acordo
com a figura 8

FIGURA 08
Estrutura do PGEM (planejamento e gestão estratégica de marketing)
Fonte: Neves, 2005, p.26

De acordo com Neves (2005) toda vez que uma empresa for analisada, seja para
trabalhar segmentação, diferenciação, produto, preço, canais de distribuição e
comunicações e necessário considerar que a empresa seja tratada como uma rede.
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Pois no ambiente atual de negócio das organizações percebe-se a interação do
marketing e sua importância no relacionamento entre as empresas. Para Neves
(2005, p.20) é possível definir um modelo teórico de rede de empresas. Este modelo
se torna possível devido à interação do conjunto de empresas fornecedoras e
distribuidoras da empresa para o qual o processo esta sendo feito. O conceito de
redes varia e neste contexto seria o processo que analisa uma empresa e seu
conjunto de fornecedores, distribuidores, as relações existentes entre eles e a
relação com o ambiente.

Para isto Neves (2005), propõe a representação de uma rede de uma empresa foco
na figura 09

FIGURA 09
Modelo teórico de rede de uma empresa
Fonte: Neves, 2005, p.26

Com as características atuais do cenário econômico mundial, podendo destacar
principalmente a globalização, Neves (2005, p.23) informa sobre a inexistência das
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fronteiras entre os mercados, e as empresas se especializam em seu negócio
central, demandando relações contratuais para obter insumos ou distribuir seus
produtos e serviços. Verdadeiras redes estão sendo desenvolvidas focando o
relacionamento e desenvolvimento contínuo e sustentável. Várias atividades
conjuntas estão tomando lugar nos negócios. Este método de planejamento e
gestão estratégica tenta forçar a visão da empresa para parcerias em marketing,
inserindo esta análise em todas as etapas do método.
2.4.2 Mapas Estratégicos

O mapa estratégico consiste em um fluxograma contendo cada etapa de um
processo (seja ela de transformação, inspeção, transporte, decisão e etc) e suas
varáveis de entrada e variáveis de saída. Contém rotas alternativas em caso da
necessidade de retrabalho exemplificado pela figura 10.

FIGURA 10
Mapa estratégico básico
Fonte: Pereira, 2005.
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De acordo com Kaplan (1997) é através dos mapas estratégicos que se consegue a
conversão de ativos intangíveis em resultados tangíveis, pela utilização dos mapas é
possível definir uma maneira de mensurar os ativos empresariais que até então se
usava apenas a contabilidade financeira.

De acordo com Montgomery & Porter (1998), muitos sistemas de planejamento
estratégico concentram-se particularmente em detalhes operacionais e financeiros e
não no posicionamento competitivo, o que leva muitos a perderem de vista questões
críticas de competitividade que deveriam ser abordadas pelo planejamento.

Consistente ao pensamento de Kaplan (1997) não se consegue controlar o que não
se pode medir, e não se consegue medir o que não se pode descrever. O mapa
estratégico tenta resolver este problema, ao fornecer um modelo para uma
representação simples, numa única página, das relações de causa e efeito entre os
objetivos tanto das dimensões aprendizado/crescimento e processos internos
(vetores do desempenho), quanto das dimensões mercadológica e econômicofinanceira (resultados) da estratégia. O alinhamento dos objetivos nessas quatro
perspectivas seria a chave para a criação de valor e, portanto, para uma estratégia
focada e dotada de consciência interna. "Essa arquitetura de causa e efeito,
interligando as quatro perspectivas, é a estrutura em torno da qual se desenha o
mapa estratégico. O mapa estratégico fornece uma maneira uniforme e consistente
de descrever a estratégia, que facilita a definição e o gerenciamento dos objetivos e
indicadores. Em síntese, ele representa o elo perdido entre a formulação e a
execução da estratégia".

Kaplan (1997) estabelece também alguns princípios que norteiam o mapa
estratégico, sendo eles: a estratégia que equilibra forças contraditórias; a estratégia
baseia-se em proposição de valor diferenciada para os clientes; a estratégia cria
valor por meio dos processos internos; a estratégia compõe-se de temas
complementares e simultâneos; e o alinhamento estratégico determina o valor dos
ativos intangíveis. Para o autor "Os mapas estratégicos fornecem fotografias da
estratégia do negócio, por tanto, algo estático. A quantificação de metas, o
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estabelecimento de horizontes de tempo para as realizações e o planejamento e a
aprovação de programas criam condições para que o mapa estratégico converta-se
em representação dinâmica da criação de valor ao longo do tempo".
2.4.2.1 Processos para obtenção de resultados

De acordo com Hitt (2008), o processo de administração estratégica é uma
abordagem racional que as empresas utilizam para obter competitividade e
conseguir resultados acima da média. Neste processo as empresas analisam seu
ambiente interno e externo. Esta análise é feita para identificar oportunidades e
ameaças do ambiente externo e decidir como utilizar os recursos internos:
capacitação, competências essenciais para buscar oportunidades e vencer as
ameaças. Os inputs estratégicos da empresa dão base para se escolher uma ou
mais estratégias e decidir como implantá-las.

Para Hitt (2008), o modelo baseado em recursos com resultados acima da média de
acordo com a figura 11, mostra que os processos envolvidos para escolha da
estratégia possibilitam a utilização das vantagens competitivas em uma indústria
(setor) atrativa.
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FIGURA 11
Modelo baseado em recursos com resultados acima da média
Fonte: Hitt, 2008, p.15

Para Ghoshal (2004), considerar somente a visão geral e um plano de crescimento
coerente não é suficiente para definir um processo que resulte em um crescimento
sustentável. Para gerir o crescimento sustentável é necessário dar atenção ao
conteúdo, aos processos, e criar um alinhamento eficaz entre três elementos
chaves: a lógica da criação de valor, os princípios da organização e os processos de
pessoas. Esta relação pode ser vista na figura 12
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FIGURA 12
Alinhando para criar valor
Fonte: Ghoshal, 2004, p.78

Para o raciocínio sobre o crescimento é necessário dar atenção a cada um dos três
elementos que, coletivamente, acabam gerando uma estrutura de crescimento que
se auto-reforça. Não entender a natureza interdependente desses diferentes
elementos numa empresa colocará em risco os esforços de crescimento, na medida
em que ocorrerem alterações isoladas, não concatenadas, e não se levar em
consideração o efeito dessas alterações na totalidade da estrutura.
Para Campos (2004) o autor estabelece que o PDCA (plan, do, check e action –
figura 13) é um método de gerenciamento de processos que estabelece o caminho
para atingir as metas e os resultados atribuídos aos produtos dos sistemas
empresariais, caracterizando ainda as metas como metas para manter e metas para
melhorar.
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FIGURA 13
Ciclo PDCA
Fonte: Campos, 2004, p.240

De acordo com Campos (2004) o método de gerenciamento PDCA pode ser
aplicado a todo processo de gestão empresarial, e estabelece que a função do
planejamento estratégico é propor maneiras de modificar as operações do dia-a-dia
de tal modo que a organização se mantenha competitiva no mercado. O
planejamento estratégico tem como função propor alternativas de alteração dos
procedimentos operacionais da organização para atingir os resultados necessários a
sua sobrevivência.

2.4.2.2 Planejamento e controle de processos de marketing
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Como muitas surpresas ocorrem durante a implementação dos planos de marketing,
o departamento responsável tem que monitorar e controlar continuadamente as
atividades de marketing Kotler (2006)

O marketing é um jogo empírico. Toma-se uma decisão, observam-se os resultados,
aprende-se com eles e depois se tomam decisões melhores.
O lançamento de um plano de marketing pode gerar resultados inesperados,
resultados que não foram planejados. Pode haver erros na avaliação do público alvo e da demanda, na forma de comunicação ou na distribuição. As decisões
podem estar corretas, mas a implementação (ação de execução) pode ser
inadequada. O mix de marketing (produto/serviço, preço, promoção e distribuição)
pode ter falhas na formação de um de seus comportamentos e/ou na combinação
desses componentes.
Quando o resultado do plano de marketing ou de alguns dos seus componentes não
é o esperado, faz-se necessário descobrir o que deu errado, afim de que se possam
tomar as decisões e agir melhor, visando a um maior êxito no futuro Silva (2005).

Avaliação

e

controle

das

estratégias,

das

táticas

e

dos

procedimentos

administrativos relativos ao marketing passaram a se constituir atividades essênciais
daquelas organizações que buscam manter ou melhorar sua posição no mercado.
As organizações que provaram ser melhor em marketing foram aquelas que
desenvolveram procedimentos coerentes de avaliação e controle de marketing Silva
(2005).

De acordo com Silva (2005) as funções de planejamento e de controle devem
trabalhar integradas. O que foi planejado serve de parâmetro para as ações da
função de controle, a qual, por sua vez, realimenta o planejamento com as
informações necessárias para as tomadas de decisões sobre os novos rumos e
novas etapas. Ao criar os planos para alcançar os objetivos desejados, a função de
planejamento estabelece de que forma e por intermédio de que meios deverão ser
alcançados esses objetivos e, a partir daí, a função de controle estabelece os
padrões de desempenho para os indivíduos, grupos e setores da organização.

54

Informado sobre os desempenhos e após avaliá-los de acordo com os padrões
estabelecidos, o controle informa sobre o que ocorreu na implementação
(execução), ou seja, realimenta o planejamento com as informações sobre o
desempenho de todos: o feedback. De posse destas informações, caso não se
chegue aos resultados planejados, são tomadas decisões para possíveis ações
corretivas, visando à melhoria de desempenho ou mudanças de rumo e, com isso,
fornecer subsídios para o planejamento formatar novos planos Silva (2005).

Para melhor entender a necessidade do controle de marketing é necessário que se
estabeleça os objetivos para a melhoria da eficácia dos planos de marketing. Assim
Kotler (1998) define que: implementação de marketing é o processo que transforma
programas de marketing em ações específicas e assegura a execução dessas ações
de modo a realizar objetivos estabelecidos pelos planos.

Bonoma

(1985),

identificou

quatro

tipos

de

habilidades

relacionadas

a

implementação eficaz de programas de marketing

a) Habilidade em reconhecer e diagnosticar um problema;

b) Habilidade em avaliar o nível da empresa onde o problema existe;

c) Habilidade em implementar planos; e,

d) Habilidade em avaliar os resultados implementados;

Analisando a habilidade de avaliar os resultados implementados percebe-se a
importância de se ter uma habilidade em monitoramento para ser utilizada na
administração das ações de marketing.

O controle e a avaliação do plano de marketing são parte importante da
administração

do

esforço

de

marketing

da

empresa,

pois

permitem

o

acompanhamento no tempo dos resultados obtidos e também dos níveis de
eficiência das atividades de marketing realizadas Kotler (1998);
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Os controles devem ser significativos, apropriados, congruentes, simples e
operacionais. Devem também mostrar onde e quando os desvios estão ocorrendo e
sugerir caminho para a solução Kotler (1998).

Os controles compreendem indicadores como participação de mercado da empresa,
receitas, custos, despesas e margem de marketing, e servem como base para
análises sobre o desempenho de marketing Kotler (1998).

A implantação do plano de marketing demanda por parte da empresa o
desenvolvimento de controles com vistas ao acompanhamento da evolução das
ações que estão sendo executadas e os resultados esperados. O processo de
controle é essencial, pois permite a empresa identificar no momento certo prováveis
desvios que possam estar ocorrendo em relação ao planejado, bem como suas
conseqüências para os resultados esperados, e determinar medidas de correção
com o intuito de restabelecer as condições determinadas no plano de marketing
Mattar e Santos (1999).

2.4.2.3 Procedimentos para estabelecer os processos de controle do plano de
marketing

Drucker (1973, p.498) propõe que, ao se estabelecer procedimentos para o controle
da execução do plano de marketing, a empresa deve estar atenta a sete condições
básicas

a) Os controles devem ser econômicos. Uma quantidade muito grande de
instrumentos de controle pode gerar confusão e não proporcionar os
benefícios esperados pela empresa. O sistema de controle deve ser
desenhado de forma a fornecer as informações essenciais para a gestão da
ação de marketing com o mínimo de custo e o máximo de operacionalidade.
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b) Os controles devem ser significativos. Devem estabelecer com precisão as
relações entre os objetivos de marketing e as atividades programadas para
alcançá-los conforme estabelecido no plano de marketing.

c) Os controles devem ser apropriados. Os controles devem proporcionar
informações que permitam a gerência de produtos ter controle completo dos
principais indicadores dos resultados de marketing no período coberto pelo
planejamento. As informações parciais comprometem a qualidade do controle.
È importante que a informação fornecida seja completa, estabelecendo, por
exemplo, volume, receita, canal de venda ou outro tipo de indicador
importante.

d) Os controles devem ser congruentes. A qualidade do controle depende do
grau de coerência que ele estabelece na mensuração das relações dos fatos
a serem medidos. Em algumas situações, por exemplo, informações de
natureza qualitativa podem mostrar com mais precisão do que as
quantitativas a essência do fenômeno que se pretende observar.

e) Os controles devem ser precisos no tempo. A freqüência do fornecimento das
informações para controle, diária, quinzenal, mensal, trimestral, semestral,
anual ou outra periodicidade, constitui-se num elemento importante do
processo de controle. A disponibilidade da informação no tempo exato pode
facilitar a empresa o desenvolvimento de uma ação que contribuirá fortemente
para o atendimento dos seus objetivos de marketing. A informação fornecida
fora do tempo adequado perde a sua finalidade, pois, ela é perecível e fora do
momento oportuno perde a sua eficácia.

f) Controles devem ser simples. A simplicidade dos instrumentos de controle e o
treinamento das pessoas envolvidas em sua operacionalização é muito
importante. Caso as pessoas não tenham também noção clara sobre as
razões do controle, a sua eficiência será muito baixa, mesmo que sejam
treinadas para executá-lo.
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g) Os controles devem ser operacionais. Essa situação deve estar refletida nos
modelos de relatórios, nas estatísticas, nos cruzamentos de dados, na
facilidade de acesso as informações por parte dos responsáveis pelas ações
e objetivos de marketing. É comum em muitas empresas os gerentes serem
inundados com informações inúteis para seu propósito e deixarem de receber
aquelas que estão diretamente relacionadas com as suas responsabilidades.
2.4.2.4 Elementos componentes do sistema de controle do plano de
marketing

Segundo Hamper e Baugh (1996, p.190), o sistema de controle do plano de
marketing deve estar estruturado para permitir ao responsável pelas ações detectar
onde e quando os desvios em relação ao planejado estão ocorrendo, determinar a
causa de qualquer desvio em relação ao planejado, sugerir caminhos para corrigir a
situação, se possível, e reconduzir as atividades para o traçado estabelecido. Para
fazer isto, é necessário criatividade e integração interdepartamental, visando
resolver problemas que podem ser de natureza complexa.

Hamper e Baugh (1996) define que para a efetiva implantação de um sistema de
controle e avaliação do plano de marketing, a empresa deve dispor de um sistema
de informações que permita ao executivo de marketing ter acesso aqueles fatores,
de natureza interna e externa, que afetam a implantação e os resultados esperados
com a operação de marketing. Estas informações deverão ser confrontadas com
padrões determinados pela empresa para se ter então uma visão do desempenho
de marketing em relação ao que está estabelecido no plano de marketing.

De acordo com Hamper e Baugh (1996), muitas empresas restringem bastante a
amplitude do monitoramento e controle dos seus resultados de marketing, pois atêmse somente aos indicadores mostrados pelos relatórios financeiros. Na opinião
daqueles autores, os números apontados nos relatórios financeiros são importantes,
pois demonstram a saúde financeira da empresa. Contudo, o foco dos mesmos é
bastante limitado, uma vez que mostram apenas se a empresa está “fazendo”
dinheiro. O controle de marketing por sua vez, permite ter uma visão ampla do
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progresso da empresa em direção aos seus objetivos estratégicos e operacionais.
Isto permite aos gestores de marketing ter o controle da evolução de fatores
associados com as ações de marketing, tais como market-share, posicionamento do
produto, rentabilidade, comportamento da concorrência, penetração dos produtos
nos segmentos e canais de vendas e outros indicadores relevantes. A empresa
deve estabelecer procedimentos para controlar tanto os objetivos operacionais e
aqueles designados para as atividades de marketing. Aliás, a própria atividade de
marketing deve ser objeto de controle, pois, o não cumprimento da mesma pode
comprometer o sucesso do plano de marketing. O fato de a empresa dispor de um
eficiente sistema de controle pode permitir o uso de estratégias e táticas de
contingência para corrigir prováveis desvios em relação aos objetivos estabelecidos.
2.4.2.5 Processos para controle de obtenção de resultados em marketing

De acordo com (KOTLER, 1998) os principais tipos de controle são:

Controle do Plano Anual de Marketing, que possui o propósito do controle de
verificar se os resultados planejados estão sendo atingidos com abordagem via
análises: de vendas, participação de mercado, financeira, despesas de marketing
sobre vendas, e desempenho em relação ao mercado;

Controle da lucratividade, que possui o propósito do controle de examinar onde se
está ganhando ou perdendo dinheiro com abordagem via análises de rentabilidade:
do produto, por região, por território, por segmento, por cliente, por canal de
distribuição e por tamanho dos pedidos;

Controle da eficiência, que possui o propósito do controle de avaliar e aperfeiçoar a
eficiência das despesas de marketing e o impacto delas sobre os resultados através
de abordagem via análises de eficiência: da força de vendas, da propaganda, da
promoção de vendas, de relações Públicas e da distribuição;

Controle estratégico, que possui o propósito do controle para verificar se estão
sendo aproveitadas as melhores oportunidades em termos de mercados, produtos e
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canais, através de abordagem via análises de eficiência: da análise da eficácia e da
excelência em marketing, da análise da responsabilidade ética e social da empresa
e da auditoria de marketing;

Controle dos resultados operacionais do marketing, que possui o propósito do
controle para verificar as conexões entre as atividades de marketing e o
desempenho financeiro através da abordagem via análises da evolução das
receitas, evolução dos custos e da evolução dos lucros;

Kotler propõe o mapa de processos, conforme a 15 para permitir a representação
dinâmica dos controles citados.

Figura 14
Mapa de processos de controle de resultados marketing
Fonte: Kotler, 1998, p.663

Para Mattar (2005) o controle é baseado em um processo fundamental em
marketing, pois permite aos responsáveis identificarem através de comparações, a
ocorrência de desvio entre o real e o objetivado no planejamento de marketing, em
tempo de tomarem decisões e ações visando correções de rumo que pode ser
representado pela figura 16.
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Desempenho
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Planejamento

Execução

Realimentar com
os resultados

Decisão

Comparar os
resultados reais
com os
planejados

Responder,
decidir e agir

Figura 15
Modelo de processos de controle de resultados em marketing
Fonte: Hampton, 2005, p.473

De acordo com (Mattar, 2005) é estabelecido que os tópicos básicos do processo de
controle de marketing são: definição das metas, mensuração do desempenho,
análise comparativa entre metas e resultados, diagnóstico das razões dos desvios e
definição das ações corretivas a serem implementadas.

A relação entre os tópicos básicos pode ser identificada pelo mapa de processos da
figura 17.

Este mapa permite o controle dos tópicos que estabelece a relação através destes
passos e pode-se perceber a aplicação dos mesmos e a semelhança do desenho do
processo de controle de marketing de diferentes autores
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Figura 16
Mapa de processos de controle de marketing
Fonte: Mattar, 2005, p.538

2.5 CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZANDO GESTÃO DE TI (BOAS
PRÁTICAS ITIL – INFORMATION TECHNOLOGY INFRAESTRUCTURE
LIBRARY)
Na grande maioria das organizações, os gestores têm buscado o melhoramento
contínuo de seus processos internos, voltados a manterem-se no curso de seus
objetivos almejados por meio da realização de sua missão, e principalmente, o foco
na minimização do inesperado. O controle interno parece ser uma necessidade em
permitir que se trate rapidamente a relação de mudanças no ambiente
organizacional.

Para Gomes e Salas (1999), um sistema de controle envolve o desenho
organizacional da estrutura de controle, com a determinação dos indicadores de
controle e do sistema de informação, o qual permitirá a efetiva realização dos
processos num todo (planejamento, avaliação do resultado e decisões corretivas).

62

Além da necessidade de processos e controle para o ambiente corporativo, este
trabalho enfatiza também, a necessidade de evolução das divisões de TI de
provedores de tecnologia a provedores de serviços. Para buscar esta evolução é
necessária uma nova perspectiva na gestão da tecnologia da informação. O
gerenciamento de serviços de TI coloca o serviço oferecido pela tecnologia no centro
do gerenciamento.
A crescente dependência entre os negócios das organizações e a TI e o
conseqüente aumento nos investimentos demandados por este recurso tecnológico
desenham um cenário propício à mudança para uma nova perspectiva no
gerenciamento de recursos de tecnologia da informação que justifiquem os
investimentos e suportem a integração TI - negócios.
De acordo com Menezes (2006) a evolução da Tecnologia da Informação (TI) e sua
disseminação nos setores das organizações geraram uma dependência significativa
do negócio em relação aos serviços prestados. Essa dependência cria novas
exigências para serviços de TI tais como: disponibilidade, garantia de continuidade,
segurança, eficiência, qualidade na entrega e no suporte, controles, conformidade,
consistência e tempestividade. Diversos regulamentos surgiram no cenário
internacional como decorrência da necessidade de mitigar riscos oriundos da
indisponibilidade da tecnologia, bem como

de proporcionar um grau de

transparência compatível com as expectativas de investidores.

Segundo Menezes (2006) a conformidade com os regulamentos vigentes, as
exigências decorrentes do aumento do grau de dependência do negócio em relação
à área de TI e o gerenciamento financeiro dos projetos criaram as condições
propícias para o surgimento de modelos de Gestão de TI, que sugerem a adoção de
guias de melhores práticas para atingir a eficiência na gestão dos serviços.

Um processo de Gestão de TI pode utilizar diferentes metodologias podendo-se
elencar: CobiT, ITIL, Seis Sigma e outras, de forma a se complementarem e
amenizarem suas limitações. No entanto, o processo de gestão de TI deve fazer uso
destas metodologias e compêndio de boas práticas, de maneira alinhada ao
negócio. De acordo com Rezende (2002), as organizações que alcançam o
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alinhamento do plano estratégico da tecnologia da informação ao planejamento
estratégico empresarial pode construir uma vantagem competitiva estratégica que
lhes proporciona maior visibilidade e inteligência nos negócios. Segundo Luftman
(2003), pelo estágio em que a TI se encontra nas organizações, embora com
dificuldades, o alinhamento entre os negócios e a TI existe em algum nível.

Para Cacciato (2004), O CobiT (Control Objectives for Information and Related
Technology)permite, basicamente, que a empresa tenha uma visão geral da
importância da área de TI. Como sua estrutura se baseia em indicadores de
performance, pode-se monitorar o quanto a Tecnologia da Informação está
agregando valores aos negócios da organização. Como se pode observar, o CobiT
atende principalmente as necessidades dos auditores de sistemas. Sua estrutura é
constituída por quatro domínios, onde cada um se relaciona a vários processos
sendo eles: planejamento e organização, aquisição e implementação, entrega e
suporte e por último monitoramento. Vale ressaltar que o modelo complementar ao
CobiT é o ITIL (Information Technology Infrastruture Library).
De acordo com a OGC (Office Governant Commerce) (2001), O modelo ITIL
(Information Technology Infrastruture Library) reúne um conjunto de recomendações,
sendo divididas em dois blocos: o primeiro bloco conhecido como suporte de
serviços (service support), que inclui cinco disciplinas sendo elas de gerenciamento
de incidentes, problemas, mudanças, versão e configuração e uma função central de
atendimento. O segundo bloco, conhecido como a entrega de serviços (service
delivery), com mais cinco disciplinas sendo elas de gerenciamento de capacidade,
disponibilidade, continuidade, financeiro e nível de serviço acordado. Os pontos
focados apresentam os lugares onde as melhores práticas serão aplicadas para os
serviços de TI.
De acordo com Caciato (2004), pode-se observar que o CobiT é endereçado a três
níveis distintos na organização: Para os gerentes, que necessitam avaliar os riscos e
controlar os investimentos de TI, para os usuários, que necessitam assegurar a
qualidade dos serviços prestados para clientes internos e externos, e para os
auditores, que necessitam avaliar o trabalho de gestão de TI e aconselhar o controle
interno da organização. Já o ITIL (Information Technology Infrastruture Library)
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proporciona as melhores práticas para a implementação dos processos de controle
através de suas disciplinas, originalmente concebido para os serviços de TI,
podendo ser aplicado às demais áreas da organização.
De acordo com a OGC (2001) os processos ITIL, formam um conjunto de boas
práticas para o gerenciamento de serviços. Ao usar o ITIL, a organização se torna
capaz de melhorar a qualidade, a eficiência e a eficácia na prestação de serviços,
além de diminuir a exposição ao risco operacional. Os processos ITIL precisam ser
implementados para cada organização, pois correspondem a um modelo e não uma
regra rígida a ser seguida.

De acordo com Mansur (2004) entende-se a gestão de TI como os processos e
controles que agregam valores aos negócios. Inúmeras organizações entendem o
valor da informação e da tecnologia, tratando-as como um ativo importante, como
são os recursos humanos e financeiros. Mas algumas empresas necessitam
escolher a maneira mais correta de administrar a área de TI e, para muitos
consultores, a utilização do CobiT (Control Objectives for Information and Related
Technology) é considerada um ótimo guia para aperfeiçoar a governança de TI.

Considerando Caciato (2004) a metodologia e a métrica utilizadas, junto ao modelo
do CobiT, ainda não está totalmente completas, pois frequentemente é necessário
usar esse modelo de forma combinada. O modelo complementar ao CobiT é o ITIL
(Information Technology Infraestructure Library), uma biblioteca que descreve as
melhorias práticas de gestão, elaborada para a área de TI, com o objetivo de
fornecer um conjunto de práticas que permitam aos gestores de TI e às empresas
gerenciarem com qualidade e de forma coerente os serviços de Tecnologia da
Informação. Outro importante objetivo é promover, na empresa, o alinhamento
estratégico entre as áreas de negócio e as áreas de TI das organizações. Para
atingir este objetivo, o ITIL fornece um conjunto de termos comuns, que deverão ser
entendidos tanto pelos técnicos quanto pelos usuários. A adoção do ITIL propicia às
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empresas entre outros benefícios a capacidade de medir os serviços prestados pela
área de TI e desta forma auxiliar a melhoria destes serviços.

Considerando o exposto até aqui os próximos passos serão destinados a avaliação
da utilização da gestão de TI e a aplicação de seus processos ao controle de
obtenção de resultados corporativos. A gestão de TI é um conceito que tem
inspirado o desenvolvimento de outros tipos de governança em áreas corporativas,
tanto que já se fala em governança corporativa de TI. Os conceitos de alinhamento
da área com o negócio, a gestão de riscos, a gestão de performance, a entrega de
valor e outros temas que não se referem somente a TI, pode ser aplicado a qualquer
outra área da empresa. A governança corporativa de TI está substituindo a
governança de TI. Isto significa que as informações, dados, sistemas e demais
recursos não pertencem somente à área de TI, mas a toda a corporação, pois já se
fala também em governança de RH, governança de compras e outras, sendo este
um belo exemplo da contribuição de TI para outras áreas corporativas.
2.5.1 O modelo ITIL – Information Technology Infrastructure Library
No final dos anos 80 foi publicado pela OGC (Office of Governant Commerce), órgão
do governo da Inglaterra, um conjunto de padrões de gerenciamento de serviços de
Tecnologia de Informação denominado IT Infrastructure Library (ITIL).

De acordo com a OGC (2001) as recomendações dos padrões ITIL oferecem um
consistente conjunto de boas práticas de Tecnologia de Informação aplicáveis a
todas as organizações, independente do seu tamanho, suportadas por uma estrutura
sistemática de certificações. Os princípios dos padrões ITIL visam otimizar a infra-
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estrutura de Tecnologia de Informação de maneira a oferecer e até antecipar o
suporte e os serviços requeridos pelo negócio.

De acordo com a OGC (2001) os padrões ITIL consistem em um núcleo de dez
processos e uma função que explicam como uma organização pode fazer melhor
uso dos seus recursos de TI. Estas disciplinas de TI estão interligadas e
mutuamente dependentes e não devem ser consideradas isoladamente. A aplicação
dos princípios do ITIL permite oferecer um gerenciamento de serviços de TI
consistente e integrado.

O Negócio

Planejamento para Implementaro Gerenciamento de Serviços

A Tecnologia

GERENCIAMENTO DO SERVIÇO
Perspectiva do
Negócio

SERVIÇO DE
SUPORTE

SERVIÇO DE
ENTREGA

Gerenciamento da
Infra-estrutura

Gerenciamento da Segurança
O Negócio

Gerenciamento de Aplicações

A Tecnologia

Figura 17
Processos da metodologia ITIL
Fonte: Office of Govemment Commerce – OGC (2003)

A biblioteca principal de livros do ITIL é constituída por sete livros: serviços de
suporte, serviços de entrega, gerenciamento de aplicações, gerenciamento de infraestrutura, gerenciamento da segurança, planejamento para implementar

o

gerenciamento de serviço, perspectiva de negócios relacionadas de acordo com a
figura 17.
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As disciplinas de gerenciamento de serviços que estão no centro da biblioteca do
ITIL estão divididas em dois grupos distintos: serviços de suporte (plano operacional)
e serviços de entrega (plano tático). Os serviços de entrega estão focados na
operação do dia a dia e no suporte aos serviços de TI enquanto os serviços de
entrega consideram processos de planejamento de longo prazo. A relação entre as
disciplinas podem ser vistas na figura 18.
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Gerenciamento do
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Para Serviços Iem TI

Gerenciamento da
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em TI

Entrega de Serviços

Gerenciamento da
Disponibilidade

Central
de
Serviços

Tático
Figura 18
Modelo de processos ITIL
Fonte: OGC (2001)

2.5.2 A Teoria dos Processos do ITIL
A base do modelo de processos do ITIL é fundamentada na teoria de processos
proposta pela OGC (2001). Segundo este princípio, a qualidade de um processo
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vem do modelo de processo que define os fluxos de trabalho e provê um guia para
percorrê-lo. Um modelo de processo permite entender e ajudar a enunciar as
características distintas de um processo. Segundo a OGC (2001) um processo pode
ser definido como: “uma série conectada de ações, atividades, mudanças, etc.,
executadas por agentes dentro do objetivo de satisfazer um propósito ou alcançar
um objetivo.”

Segundo a OGC (2001) uma vez definidos os processos, estes devem estar sob
controle e uma vez sob controle, estes podem ser repetidos e gerenciados. Desta
forma, quando o grau de controle sobre os processos pode ser definido, métricas
podem ser construídas para controlar os processos.

A saída produzida por um processo deve estar de acordo com as normas
operacionais da que foram derivadas dos objetivos do negócio. Se o produto se
encontra de acordo com as definições das normas, o processo pode ser considerado
efetivo (porque pode ser repetido, medido e gerenciado). Se as atividades são
executadas com o mínimo esforço, o processo pode ser considerado efetivo.

O modelo mostrado na figura 19 corresponde a um modelo genérico de processo: a
entrada de dados do processo, o processamento, a saída do processo e como
resultado o processo e medido e revisto.
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Figura 19
Modelo Genérico de Processos
Fonte: OGC (2001)

2.5.3. Estrutura da Biblioteca ITIL
A biblioteca ITIL tem como foco principal a operação e a gestão da infra-estrutura de
tecnologia na organização, incluindo todos os assuntos que são importantes no
fornecimento dos serviços de TI. Nesse contexto, o ITIL considera que um serviço de
TI é a descrição de um conjunto de recursos de TI. Os serviços de suporte do ITIL
auxiliam no atendimento de uma ou mais necessidades do cliente, apoiando, desta
forma, aos seus objetivos de negócios.

70

O princípio básico da biblioteca ITIL é o objeto de seu gerenciamento: a infraestrutura de TI. O ITIL descreve os processos que são necessários para dar suporte
à utilização e ao gerenciamento da infra-estrutura de TI.
Outro princípio fundamental do ITIL é o fornecimento de qualidade de serviço aos
clientes de TI com custos justificáveis, isto é, relacionar os custos dos serviços de
tecnologia e como estes traz valor estratégico ao negócio.
O interesse nesta área deve-se ao fato de que, através de metodologias (processos)
padronizadas de gerenciamento do ambiente de TI, é possível obter uma relação
adequada entre custos e níveis de serviços prestados pela área de TI.
Em resumo, o ITIL consiste em uma série de módulos, com o objetivo de endereçar
as questões relativas ao gerenciamento de serviço em TI. Estes módulos formam um
conjunto de melhores práticas para o gerenciamento de serviço em TI.

2.5.3.1 Estrutura da Biblioteca ITIL- Serviços de Entrega (plano tático)
Gerenciamento de nível de serviço
Tem como objetivo planejar, acordar, monitorar e controlar o nível de serviço
acordado com o usuário assim como os atributos de qualidade associados com o
mesmo.

Gerenciamento de capacidade
Assegura que os recursos necessários para cumprir os requisitos acordados com os
usuários são fornecidos economicamente. Este gerenciamento garante que de
maneira

sustentável,

quantitativamente

e

economicamente

sempre

existe

capacidade disponível para suprir os requisitos do negócio em termos de volume
transacional, tempo de processamento e tempo de resposta.

Gerenciamento de disponibilidade
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Fornece confiança quando da necessidade de acesso aos serviços de TI.
Disponibilidade significa que o cliente sempre irá receber o serviço esperado quando
ele for solicitado. Uma alta disponibilidade requer uma baixa taxa de erros ou falhas.
A gestão da disponibilidade maximiza os benefícios advindos do serviço oferecido e
da infra-estrutura existente. Esta maximização somente é assegurada através da
confiabilidade dos serviços e a habilidade de manter e reparar a infra-estrutura de TI.
Gerenciamento da continuidade de serviços
Tem o objetivo de salvaguardar a performance dos serviços em qualquer
eventualidade baseado no planejamento e implementação de medidas preventivas.
Desta

forma,

a

preparação

para uma

eventualidade,

combinada

com o

gerenciamento da continuidade dos negócios, assume cada vez mais, grande
importância. Com especificação de objetivos para garantir a disponibilidade dos
serviços, tomando medidas preventivas para reduzir a probabilidade de falhas e, se
mesmo assim, uma catástrofe ocorrer, restaurar os serviços no tempo necessário.
Gerenciamento financeiro
Provê a base para informação sobre controle econômico, planejamento financeiro e
contabilidade de custos. É o processo responsável por identificar, calcular, monitorar
e dar encaminhamento à alocação de custo para o serviço recebido pelo cliente.
2.5.3.2 Estrutura da Biblioteca ITIL- Serviços de Suporte (plano operacional)

Central de atendimento
Ponto central de contato entre o cliente e a área de TI para todas as demandas
relacionadas ao serviço oferecido por TI: função de help desk, assim como
coordenação de mudanças, gerenciamento de nível de serviço, gerenciamento de
configuração ou qualquer outro processo do ITIL.

O service desk é de grande importância, uma vez que é o ponto central de contato
com o cliente, em função disto acaba sendo a imagem da área de TI e da qualidade
de serviço que a mesma oferece aos usuários.
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Gerenciamento de configuração
Responsável por fornecer informações seguras e atualizadas por meio de elementos
de configuração em uso, assegurando assim interligação direta com todas as outras
disciplinas de gerenciamento de serviços de TI. Permite a empresa deter
informações precisas e atualizadas sobre todos os componentes necessários para
executar um processo de negócio.
Gerenciamento de incidentes
Tem como objetivo a restauração do serviço, o fluxo normal de trabalho, o mais
rápido possível, minimizando os efeitos negativos no processo de negócio. O
gerenciamento de incidentes envolve o processamento de solicitações e eventos de
qualquer tipo. Junto ao service desk é o primeiro e mais importante ponto de contato
do cliente (seja interno ou externo).

Gerenciamento de problema
Responsável por prevenir e reduzir os incidentes assim como providenciar pronta e
efetiva correção dos problemas para assegurar o uso estruturado dos recursos e a
manutenção da qualidade do serviço. Atua na causa do problema (identifica a causa
raiz do problema) e não em seu efeito.
Gerenciamento de mudanças
Tem a função de efetuar mudanças de forma a manter controle sobre os riscos, os
prazos e os custos.
A mudança em si traz um potencial de risco que tem de ser avaliado, pois mudança
é transformação, sair de uma situação para outra. Traz risco e desconforto.

Gerenciamento de liberação
Tem como objetivo planejar e controlar com sucesso a instalação de hardware e
software. As mudanças são empacotadas para manter controle sobre os riscos
associados com as mudanças de hardware e software.
O gerenciamento de liberação assegura o sucesso do planejamento e controle sobre
as instalações de hardware e software. O foco é a proteção do ambiente produtivo e
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dos serviços, utilizando-se de procedimentos formais e de checagem destes
procedimentos e processos.
2.6 Modelo ITIL com adaptações para obtenção de resultados corporativos
A adaptação do modelo se faz necessária para enfatizar a aplicação das boas
práticas ITIL as demais áreas da organização. Este adaptação ressalta os resultados
que poderão ser alcançados e mensurados através da utilização das disciplinas
(preconizadas pelo modelo). Desta forma é representado pela figura 20, o
estabelecimento da associação entre as disciplinas do modelo de referencia ITIL,
tanto do plano tático quanto do plano operacional e a relação dos resultados
corporativos pretendidos pelas organizações.

Figura 20 – Framework ITIL com adaptações do autor
FONTE: BMC Software, Inc 2008
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3. METODOLOGIA
Como exposto, o objetivo principal deste estudo é analisar a contribuição da gestão
de TI para obtenção de resultados em marketing. Para dar respaldo ao tema
proposto e para contribuir com o estudo, será realizada uma pesquisa com gestores
de marketing e gestores de TI de médias e grandes empresas brasileiras, ou seja,
uma pesquisa direcionada às pessoas que são diretamente responsáveis pela maior
parte das decisões pertinentes a estas duas áreas.
A opção por gestores de TI de médias e grandes empresas brasileiras como
população do estudo foi devido à grande influência que estes têm nas decisões de
TI das empresas, além do que, são pessoas que provavelmente saberão as formas
de utilização e dos impactos da gestão de TI nas empresas. Foi feita a opção por
empresas de diferentes áreas, de diferentes portes bem como diferentes níveis de
maturidade na utilização de gestão de TI. A escolha desta população decorre da
presunção dos conhecimentos destes profissionais em relação a utilização dos
conhecimentos da gestão de TI nas diversas áreas das empresas.
A população de gestores corporativos (operações, compras, serviços e marketing)
foi definida em função das atividades que estes profissionais têm com profissionais
de outras áreas, em sentido horizontal e vertical na estrutura organizacional. Uma
destas interfaces diz respeito aos desafios e dificuldades enfrentados pelos
profissionais da área em encontrar uma forma de controle que sirva de fundamentos
para justificar seus investimentos para a alta administração de suas organizações.
Este trabalho está organizado de acordo com a proposta metodológica (figura 20) de
um estudo de campo, que começa com a definição do problema e apresentação dos
objetivos da pesquisa. Após, determina-se o tipo de pesquisa, no caso
descritiva/observatória quanto aos meios e qualitativa, quanto a seus objetivos. Na
seqüência, tem-se a identificação de dados secundários (processos para controle
dos resultados corporativos e gestão de TI boas práticas ITIL) por meio de
referencial teórico. Para a identificação dos dados primários será realizada,
pessoalmente, uma pesquisa de campo através de entrevistas em profundidade com
a utilização do modelo de análise de conteúdo para a compilação de dados.
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Será realizado um estudo multicaso propiciado por um guia de entrevistas em que
abordará características do modelo (ITIL – information technology infrastructure
library) e a adaptação de seu mapa de processos a necessidade de controle dos
resultados corporativos.

Figura 21 – Metodologia adotada
FONTE: Elaborado e adaptado pelo autor

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
O tipo de pesquisa que se classifica como "descritiva", tem por premissa buscar a
resolução de problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e
descrições objetivas, através de entrevistas. A pesquisa descritiva usa padrões
textuais como, por exemplo, questionários para identificação do conhecimento. A
pesquisa descritiva tem por finalidade observar, registrar e analisar os fenônemos
sem, entretanto, entrar no mérito de seu conteúdo. Na pesquisa descritiva não há
interferência do investigador, que apenas procura perceber, com o necessário
cuidado, a freqüência com que o fenômeno acontece, de acordo com Cervo (2006).
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Tem como objetivo primordial a descrição das características de determinadas
populações ou fenômenos. Uma de suas características está na utilização de
técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário, as entrevistas e
a observação sistemática. Destacam-se também na pesquisa descritiva aquelas que
visam descrever, no caso deste trabalho as características de um processo numa
organização e levantamento de opiniões e atitudes em relação a um determinado
fenômeno. Também determina status, opiniões ou projeções futuras nas respostas
obtidas. A sua valorização está baseada na premissa que os problemas podem ser
resolvidos e as práticas podem ser melhoradas através de descrição e análise de
observações objetivas e diretas.

Esta pesquisa será usada para descrever situações da utilização da gestão de TI
aplicada ao processo de obtenção de resultados em corporativos, bem como
identificação das variáveis constituintes do modelo ITIL (disciplinas) existentes na
organização e da relação entre os processos das demais área da organização e a
gestão de TI. Estes dados serão obtidos originalmente por meio de entrevistas
pessoais, relacionando e confirmando o problema de pesquisa, podendo responder
assim as seguintes questões: Quem é o responsável pela definição e controle da
obtenção de resultados corporativos? (Descrição dos responsáveis pelo processo de
obtenção de resultado); Qual processo é utilizado para obtenção do resultado
corporativo? (Descrição dos processos que atendem às necessidades de obtenção
de resultados corporativos); Quantos processos/indicadores são utilizados para
demonstrar a obtenção de resultados? (Qual a quantidade e quais indicadores são
utilizados na obtenção de resultados); Como é utilizado o processo de obtenção de
resultado corporativos, seria possível a utilização da gestão de TI (mapa de
processos ITIL)? (Que utilização a área responsável faz do processo de obtenção de
resultado); Quando utiliza o processo? (Sazonalidades); Por que utiliza o processo,
utilizaria a gestão de TI (mapa de processos ITIL)? (Motivos, preferências e
influências na decisão de utilização do processo).
A pesquisa descritiva é definida por Malhotra (2001, p. 108) como conclusiva cujo
principal objetivo é a descrição de algo, normalmente características ou funções do
mercado, identificando seis fatores: a) quem; b) o quê; c) quando; d) onde; e) por
que e; 6) de qual maneira o fenômeno acontece ?
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Assim, a pesquisa descritiva será realizada pelas seguintes razões, conforme
explicitado por Malhotra (2001, p. 108) e adaptada pelo autor:
a) Descrever as características de grupos relevantes da amostra estudada.
b) Identificar as percepções e características dos entrevistados em relação ao
assunto estudado.
c) Identificar o grau de associação das variáveis, gestão de TI e o ambiente
corporativo, estudadas quanto a sua aplicação.
d) Efetuar previsões específicas sobre a tendência do uso dos modelos de gestão de
TI mapa de processos ITIL (information technology infrastructure library) aplicados
ao ambiente corporativo.
As observações a serem realizadas (parte observatória) durante o estudo de campo
(coleta de dados primária) serão realizadas através de entrevistas individuais em
profundidade. Por último, é importante mencionar, que os dados secundários serão
inseridos na contextualização do problema com intuito de complementar os dados
primários.
A observação é uma técnica vantajosa no sentido de que tende a reduzir a
subjetividade presente em processos investigatórios de um modo geral Gil (2006). A
pesquisa observatória será realizada através da observação do processo de controle
de resultados corporativos, existente na unidade analítica, bem como a existência e
a interação com a gestão de TI praticada pela unidade analítica.
Considerando o contexto qualitativo da pesquisa e de acordo com Oliveira (2008)
este é um tipo de pesquisas que envolve a observação intensiva num ambiente
natural, o registro preciso e detalhado do que acontece no ambiente, a interpretação
e análise de dados utilizando descrições é um modo particular de encarar o
fenômeno investigado, com ênfase nos processos e significados.
Em trabalhos qualitativos, interessa não o estudo do fenômeno em si, mas sua
significação para os indivíduos significa criar e exercer um modelo de entendimento
de ligações entre elementos;
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O levantamento qualitativo será realizado com até 20 pessoas entre, consultores,
gerentes e diretores das áreas corporativas das organizações e de TI de médias e
ou grandes empresas brasileiras.

Depois de aplicadas as entrevistas, será realizada pelo autor a análise de conteúdo
com a finalidade de identificar a contribuição de TI (boas práticas ITIL) no
desenvolvimento dos processos de obtenção de resultados corporativos. A análise
de conteúdo é importante para que o resultado final do trabalho não seja
simplesmente uma transcrição das palavras obtidas através das entrevistas. Com
isto, podem se retirar idéias que podem ser utilizadas para atingir os objetivos que se
pretende com a pesquisa Freitas & Moscarola (1996). Com base na análise de
conteúdo serão identificadas as principais características da gestão de TI (boas
práticas ITIL) a serem definidas nos processos de obtenção de resultados
corporativos.

A análise de conteúdo, originalmente apresentada e descrita por Bardin (1977)
consiste em um método de pesquisa qualitativa que se destina a desenvolver a
apresentação ampla de um contexto, permitindo a realização de inferências intuitivas
com menores probabilidades de equívocos. Trata-se, portanto, de um método
eminentemente hermenêutico, que busca a apuração da visão de um grupo de
entrevistados sobre determinado fenômeno social. Neste sentido, as informações
recolhidas são de natureza perceptual, ou seja, busca-se as percepções dos
entrevistados sobre o objeto da pesquisa. Efetivamente, neste trabalho se utilizou
determinados recursos estratégicos da análise de conteúdo, e não a metodologia
composta de todas as suas possibilidades metodológicas.

A realização da análise de conteúdo, teve como objetivo trabalhar o material textual
escrito, construído no processo de pesquisa, através de transcrições de entrevista.
Na análise de conteúdo o ponto de partida é a mensagem, mas deve ser
considerado as condições contextuais de seus produtores e assenta-se na
concepção crítica e dinâmica da linguagem Puglisi & Franco (2005, p. 13). Deve ser
considerado, não apenas a semântica da língua, mas também a interpretação do
sentido que um indivíduo atribui às mensagens. A análise do conteúdo, em suas

79

primeiras utilizações, assemelha-se muito ao processo de categorização e tabulação
de respostas a questões abertas. Criada inicialmente como uma técnica de pesquisa
com vistas a uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa, hoje é cada vez mais
empregada para análise de material qualitativo obtido através de entrevistas de
pesquisa Machado (1991, p. 53). Minayo (2003, p. 74) enfatiza que a análise de
conteúdo visa verificar hipóteses e ou descobrir o que está por trás de cada
conteúdo manifesto.

A análise de conteúdo é considerada uma técnica para o

tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de
determinado tema Vergara (2003). A finalidade da análise de conteúdo é produzir
inferência, trabalhando com vestígios e índices postos em evidência por
procedimentos mais ou menos complexos Puglisi & Franco (2005, p. 25). Quando da
escolha da análise de conteúdo, deve se escolher a unidade de registro e de
contexto. A unidade de registro é em geral acompanhada de algumas limitações,
incluem características definidoras específicas, devem estar adaptadas a esta ou
aquela investigação e podem ser de diferentes tipos (palavra, tema, personagem,
item). A unidade de contexto é a parte mais ampla do conteúdo a ser analisado,
porém “é indispensável para a necessária análise e interpretação dos textos a serem
decodificados Puglisi & Franco (2005, p. 43). Como cada entrevista é tratada em
profundidade, sendo o quadro de estudo sobretudo qualitativo, questões de
amostragem se tornam secundárias, mas a seleção de entrevistados deve ser
explicitada e justificada de acordo com os objetivos que se pretende alcançar
Machado (1991, p. 54).
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3.2 IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO
As fontes de informação desta pesquisa constituíram-se das empresas apresentadas
na quadro 04 a seguir.

3.2.1 Unidades Analíticas

Empresa
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Porte
pequena
grande
medio
grande
media
pequena
grande
media
grande
grande
grande
media
grande
media
media
pequena
grande
grande
grande
pequena

Numero Funcionários Fat.(Milhões)
67
R$ 10,00
900
R$ 2.000,00
150
R$ 80,00
500
R$ 3.000,00
130
R$ 120,00
50
R$ 5,00
150
R$ 700,00
240
R$ 90,00
350
R$ 450,00
400
R$ 1500,00
500
R$ 900,00
120
R$ 80,00
700
R$ 900,00
150
R$ 60,00
80
R$ 300,00
50
R$ 25,00
890
R$ 800,00
8000
R$ 23.000,00
2000
R$ 15.000,00
40
R$ 15,00

Quadro 4
Caracterização das empresas

Como se observa no quadro 4, os entrevistados provieram de empresas de porte
pequeno, médio e grande, sendo que elas empregam um número muito diversificado
de empregados, de 50 a 8.000 mil. O faturamento também é muito diversificado,
oscilando entre cinco e vinte e três mil milhões.
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3.2.2 Unidades Observatórias
As unidades observatórias, conforme se apresenta no quadro 5, são compostas de
profissionais com faixa etária entre 30 e 50 anos, predominando aqueles que
informaram estar na faixa de 40 a 50 anos. Foram entrevistados dois presidentes de
empresa e quatro diretores. Entretanto a maioria ocupa o cargo de gerente, em
diversas área funcionais.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nome
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Faixa
etária
40 - 50
40 - 50
40 - 50
40 - 50
40 - 50
30 - 40
40-50
30-40
40-50
40 - 50
40 - 50
30 - 40
40 - 50
40 - 50
40 - 50
40 - 50
30 - 40
30 - 40
30 - 40
30 - 40

Profissão
Empresa
Presidente
A
Diretor Tecnologia
B
Diretor Negócios
C
Diretor Serviços
D
Presidente
E
Gerente de TI
F
Gerente Serviços
G
Gerente Marketing
H
Gerente TI
I
Gerente Operações
J
Gerente de TI
L
Gerente de Serviços
M
Gerente Compras
N
Gerente Financeiro
O
Gerente Infra-estrutura
P
Diretor Comercial
Q
Gerente de Produtos
R
Gerente de Produtos
S
Analista de Marketing
T
Analista de Comunicação
U

Quadro 5
Caracterização das unidades de observação

3.3 COLETA DE DADOS
Durante a coleta de dados primária, foi realizada uma série de (20) entrevistas
individuais em profundidade, feitas com base em um guia de entrevistas abordando
as principais características observadas na fonte de dados secundária (referencial
teórico).
De acordo com Marconi & Lakatos, (2002) durante as entrevistas não estruturadas o
entrevistado tem a liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção
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que considere adequada. É uma forma de explorar mais amplamente uma questão
em que os entrevistados são estimulados a falar livremente sobre suas atitudes e
interesses.
As pesquisas (entrevista e observação) foram realizadas nos meses de novembro,
dezembro de 2009 e janeiro de 2010. A escolha dos informantes se deu por
acessibilidade ou por conveniência, que ocorre quando se buscam pessoas
acessíveis do grupo a ser estudado e admite-se que elas podem representar o
universo Gil (2006). O grupo foi selecionado através da indicação – por parte de
terceiros – de membros que apresentassem as características do perfil buscado.
O grupo de entrevistados será composto por homens e mulheres na faixa etária dos
30 aos 60 anos.
Todos os membros entrevistados participam do mercado e estão envolvidos no tema
pesquisado.
Um grupo de 06 pessoas proporcionou o ponto de vista da área de negócios
(vendas e marketing) em relação aos processos de obtenção de resultados
utilizados na área e a percepção de como poderia ser a relação deste processo
utilizando a gestão de TI
Os demais 14 entrevistados são das áreas de TI, e utilizam a gestão de TI em suas
empresas e trabalham para conseguir expandir as fronteiras da gestão de TI dentro
das organizações em que atuam.
As entrevistas foram agendadas previamente, com expectativa de duração média de
01 hora e a forma para registro foi através de um gravador digital. O gravador foi um
instrumento facilitador no sentido de que sua utilização permite o levantamento de
questões que muitas vezes não fazem parte do roteiro previamente estabelecido,
mas que eventualmente se mostra relevantes dentro do contexto dos relatos dos
informantes.
Conforme mencionado acima, algumas entrevistas foram realizadas no local de
trabalho dos entrevistados.
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3.4 GUIA DE ENTREVISTAS
A entrevista contemplou os detalhes da relação possível entre a gestão de TI boas
práticas ITIL e os processos de controle para obtenção de resultados corporativos
que pode ser verificada no apêndice A;

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS
Todas as entrevistas foram transcritas a partir das gravações efetuadas. Desta
forma, todos os relatos foram transcritos na integra, de forma que serão capturados
não somente o que os informantes falaram, mas também emoções ao falar sobre
determinados assuntos, entonações e repetições de alguns temas e frases.
Após a transcrição das entrevistas, elas foram divididas por temas de acordo com a
revisão da literatura e com o objetivo principal e os secundários da pesquisa. Este
trabalho prévio facilitou a organização das idéias e posterior elaboração do capítulo
que descreve e analisa os resultados dos dados obtidos.
Além disso, este trabalho facilitou a eliminação dos dados que se mostram
irrelevantes para a análise e conclusões posteriores.
A descrição e análise dos resultados com base no conteúdo dos dados secundários
resultaram em possíveis proposições que poderão ser úteis na formulação de futuras
pesquisas acerca da comunidade estudada. Além disto, serviu para a aplicação e
uma

possível

confirmação

de

diversas

afirmações

feitas

por

estudiosos

mencionados, permitindo um confronto entre teoria e as evidências trazidas pelos
dados coletados.
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3.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO
Umas das limitações técnicas das entrevistas individuais em profundidade estão no
fato de que não é possível, através delas, observar o comportamento dos membros
quando na presença de um grupo. Além disto, ela pode ocultar ou até distorcer
determinadas informações em função de diversos fatores, como falha de
comunicação entre o pesquisador e o entrevistado, julgamento ou até o estado de
humor do entrevistado. A limitação existente na pesquisa observatória se dá pelo
risco da presença do pesquisador provocar alterações no comportamento dos
informantes, caso se sintam ameaçados em sua privacidade Gil (2006).
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A partir deste tópico, são apresentadas as análises feitas sobre os dados coletados
na pesquisa.

Como início serão apresentadas informações gerais sobre os respondentes e as
empresas de atuação. Em seguida, serão tratados aspectos relacionados com o
posicionamento dos entrevistados. Este posicionamento permitiu a identificação e
separação dos resultados das entrevistas em três grupos: o primeiro grupo de
entrevistados ressaltou as vantagens e as forças de utilização do modelo, já para o
segundo grupo, foi possível identificar a crença no modelo, mas é perceptível a
dúvida quanto ao sucesso da implementação do modelo nas áreas da organização,
e por último, o terceiro grupo que ressaltou as desvantagens do modelo estudado,
muito em função do desconhecimento das boas práticas ITIL.

A fim de alcançar o objetivo central desta dissertação, foram realizadas vinte
entrevistas com executivos de TI, marketing, vendas, finanças e gestores de
unidades de negócios, para identificar a percepção bem como a opinião do
entrevistado sobre o tema da dissertação. A opinião emitida teve como base o
questionário de pesquisa, compreendido por dezessete questões.
Este questionário foi dividido em três partes, ou três grupos de perguntas. Para o
primeiro grupo de perguntas a intenção era a caracterização da empresas e dos
executivos envolvidos na pesquisa em relação ao conhecimento da existência, do
tipo e dos responsáveis nas organizações a respeito do controle e dos processos
para obtenção de indicadores de resultados corporativos. Para o segundo grupo
foram elaboradas perguntas que buscam a percepção do executivo quanto aos
motivos, às preferências e influências na utilização do mapa de processos ITIL como
fonte para obtenção de resultados corporativos. A pesquisa é finalizada com o
terceiro grupo de perguntas que busca extrair do entrevistado os possíveis
resultados decorrentes da utilização do mapa de processos ITIL, para obtenção de
resultados corporativos.
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4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES E DE SUAS RESPECTIVAS
EMPRESAS DE ATUAÇÃO
Respondente A
O Respondente A é o presidente da organização, atual CEO (Chief Executive
Officer), que responde pela definição das diretrizes estratégicas da empresa. A
Empresa A é uma start up, pois teve seu lançamento realizado no ano de 2008 no
segmento de tecnologia da informação, serviços de outsourcing de TI. Tem como
meta se estabelecer no mercado como um dos principais players em seu segmento
no mercado brasileiro.

Respondente B
O Respondente B é Diretor da área da tecnologia da informação com mais de 18
anos de experiência na área. As suas principais atividades são: Desenvolver
negócios na área de outsourcing de TI na empresa B. É um dos principais
responsáveis pela realização dos resultados da “business unit” de ITO (Information
Technology Outsourcing) do grupo B. A empresa é de capital nacional e figura entre
os 10 maiores grupos empresariais do estado de Minas Gerais.

Respondente C
O Respondente C é Diretor de negócios e empresário na área de educação e
tecnologia. Possui mais de 15 anos de experiência na área comercial, ocupou
diversos cargos até chegar ao status de executivo. Hoje exerce a função de diretor
de negócio de uma multinacional indiana da área de educação no segmento de
tecnologia da informação. A Empresa C atua na oferta de cursos voltados para a
área de tecnologia da informação e está presente em mais de 35 países no mundo.

Respondente D
O Respondente D é Diretor de serviços na área de TI e com mais de 20 anos de
experiência na área. As suas principais atividades são: Gerenciamento do
desenvolvimento de serviços e processos adequados aos conceitos da norma ISO
20.000. Foi um dos responsáveis pela adequação da norma (ISO 20.000) à
realidade brasileira é integrante e cofundador do grupo de discussão sobre ITIL em
Belo Horizonte e membro do itSMF(information technology Service Management
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fórum) BRASIL. A empresa D é uma multinacional da área de serviços presentes no
mercado espanhol, mexicano e brasileiro.
Respondente E
O Respondente é o presidente da empresa E, responsável pela condução de todo o
orçamento da empresa. Atualmente tem como uma das principais funções a
diversificação

dos

negócios

da

organização

atual.

Realiza

atualmente

a

concretização de uma sociedade estratégica para a organização E. A organização
possui

uma

presença

regional

marcante

no

segmento

de

redes

de

telecomunicações.
Respondente F
O Respondente F é Gerente de TI de uma empresa integradora de soluções em
tecnologia da informação. Tem como responsabilidade prover soluções e recursos
para que a área de vendas atinja seus objetivos. A empresa E é uma empresa de
pequeno porte e é representante de diversas marcas no mercado de tecnologia,
podendo citar HP, IBM e Hitachi. Tem como área a de atuação o estado de Minas
Gerais com presença de destaque no mercado de BH.
Respondente G
O Respondente G possui o cargo de gerente de serviços, tem como principal função
a garantia e a manutenção dos acordos estabelecidos entre os clientes e a empresa
G. A empresa G é uma multinacional francesa da área de tecnologia com presença
marcante em projetos por toda Europa.
Respondente H
O Respondente H é Gerente de Marketing de uma empresa de comunicação de
massa. Trabalha na divulgação da marca, desenvolvimento de produtos e
comunicação visual. A empresa H se apresenta na capital como um dos principais
meios de comunicação escrita.

Respondente I
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O Respondente I é executivo da área de segurança da informação. É membro
efetivo do ISACA (Information System Audit and Control), sendo responsável direto
pela criação de políticas de segurança pertinentes a área de TI de empresas em que
presta consultoria. A empresa I é uma das maiores empresas de engenharia da
America do Sul, e foi considerada como uma das melhores empresas para se
trabalhar no Brasil no ano de 2008.
Respondente J
O Respondente J é executivo da área de operações com atuações no segmento de
serviços e infra-estrutura de TI, com mais de 20 anos de experiência. É responsável
pela operação de service desk (outsourcing realizado pela empresa J) em uma das
maiores empresas brasileiras do setor de aeronáutica. A empresa J é uma empresa
multinacional considerada como um dos maiores grupos de fornecimento de
soluções e serviços de TI no mercado latino americano.
Respondente L
O Respondente L é Gerente de infra-estrutura de TI, sendo responsável por
disponibilizar toda a infra-estrutura necessária ao ambiente de TI para operação de
todos os sistemas de uma das maiores construtoras do país. A empresa L é uma
construtora com empreendimentos espalhados por diversos estados brasileiros,
onde tem como foco o segmento de construção residencial.

Respondente M
O Respondente M é Gerente de Serviços (service manager) em uma das maiores
empresas de outsourcing de TI do país, destacando-se, inclusive, entre as grandes
fornecedoras multinacionais. No segmento de outsourcing de infra-estrutura de
LAN´s e desktops, é a maior do Brasil com uma base própria.
Respondente N
O Respondente N é Gerente de compras e logística de uma empresa mineira, que
oferece soluções completas e integradas de voz, comunicação de dados, imagem e
centro de dados, presente no mercado há mais de cinqüenta anos. As principais
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funções do respondente N é suprir a demanda de equipamentos e providenciar a
distribuição dos mesmos para os diversos projetos trabalhados pela empresa N.
Respondente O
O Respondente O é Gerente Financeiro em uma construtora na cidade de BH que
foca seus negócios em em rede de hotéis e construções residenciais de alto padrão.
Respondente P
O Respondente P é gerente de infra-estrutura de uma empresa focada em projetos
de Data Center (tecnologia da informação) e soluções de engenharia. Está presente
em diversos projetos no país há quase quarenta anos entregando serviços.
Respondente Q
O Respondente Q é diretor comercial, com a responsabilidade de realização de
negócios na área de hardware, software e serviços nas principais praças do país. A
empresa Q desenvolve e comercializa soluções na área da tecnologia da
informação, investindo permanentemente em tecnologia e metodologias inovadoras.

Respondente R
O Respondente R é gerente de produtos em uma empresa de multiserviços, umas
das maiores do país com presença em noventa e três cidades brasileiras. Tem como
função o desenvolvimento de produtos nas áreas de CATV, IPTV, comunicação de
dados e telefonia, além da função de administração de contratos e parcerias de
fornecedores de canais de TV.
Respondente S

O Respondente S é gerente de produtos em uma das maiores operadoras de
telecomunicações da América Latina. Tem a função de desenvolver produtos,
parcerias, comunicação, promoções e ações de marketing relativos ao produto
CATV e IPTV.
Respondente T
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A Respondente é analista de marketing da empresa T. A empresa é uma das
maiores no país no segmento de telefonia celular, presente nas principais capitais do
país. A respondente tem como função o desenvolvimento de produtos, bem como a
responsabilidade de realização de eventos promocionais, desenvolvimento de
parceiras e relacionamento com fornecedores.

Respondente U
O Respondente U é analista de comunicação em uma empresa que possui escritório
regional em Belo Horizonte e tem como função estabelecer que diretrizes da matriz
possam ser asseguradas na regional. As diretrizes mencionadas são em relação as
características dos produtos, a cultura e a comunicação visual da empresa.
4.2 VANTAGENS DA CONTRIBUIÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS ITIL NA
UTILIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA A OBTENÇÃO DE RESULTADOS
CORPORATIVOS.
Este grupo foi identificado pelo posicionamento a favor do modelo, ressaltando as
vantagens de sua aplicação. Em decorrência de experiências positivas de
implementação e utilização das boas práticas ITIL.

De acordo com o respondente G a relação do ITIL com as demais áreas da empresa
“é totalmente factível, pois o mapa de processos é orientado a resultados”

Principalmente decorrente da utilização das boas práticas acrescenta ainda que
“boas práticas levam a boa governança e a bons resultados”

Sendo estas características perseguidas por todas as áreas da empresa. Ressalta
também o ciclo (PDCA, Plan, Do, Check e Act), que por estar intrinsecamente
presente em todas as áreas acaba por permitir, um excelente encaixe com as
disciplinas do service support, (incidentes, problemas, mudanças, configuração e
liberação) que compõe o plano operacional das boas práticas ITIL. Para o
respondente G, a utilização da metodologia ITIL (as disciplinas do mapa de
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processos relativas ao service support) para obtenção de resultados em relação aos
indicadores de satisfação dos clientes,
“são totalmente alinhadas e factíveis de utilização”
Para o respondente A, as organizações atuais não podem e não devem se privar de
informações que orientem e estabelecem as referências de sua operação. Elas Tem
como meta, implantar na empresa, indicadores corporativos provenientes das
diferentes

áreas

(vendas,

marketing,

operações,

engenharia,

financeira

e

relacionamento com clientes). Ele acrescenta que estes indicadores:
“precisam retratar de forma clara e didática o curso que a empresa está seguindo,
necessitam ser precisos e estar baseados em uma forma de obtenção
inquestionável”

Segundo o respondente A, a empresa definirá os principais processos para
obtenção dos indicadores dos resultados corporativos em conjunto, envolvendo os
principais executivos. A empresa utiliza as boas práticas ITIL como um de seus
principais mapa de processos, senão o principal, uma vez que a empresa tem como
meta conseguir a certificação ISO 20.000, que tem como principal referência a
implementação de todas as disciplinas prevista no framework ITIL.
Entende que o mapa de processos poderá ser aplicado às diversas áreas da
empresa. Acredita que a utilização das boas práticas ITIL no nível operacional das
áreas, contribuirá e definirá uma forma de trabalho homogênea e integrada entre as
diferentes áreas com a possibilidade de obtenção de:
“indicadores que facilitarão e nortearão os controles operacionais das áreas da
empresa A”

Acredita que o principal resultado esperado decorrente da implementação das boas
práticas ITIL será:
“sem dúvida a facilidade de gestão e operacionalização dos processos”
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Como a empresa A tem nos serviços de TI a sua principal oferta, ele entende que os
processos operacionais precisam explicitar de forma clara o alinhamento com as
boas práticas ITIL e isto deverá ser perceptível pelos clientes de uma forma muito
clara e latente, e espera desta forma, garantir a satisfação bem como a fidelização
dos clientes da empresa. Assim ele tem estes objetivos como os principais
resultados esperados pela utilização do mapa de processos ITIL na empresa.

Para a empresa E, o respondente informa que:
“No ano de 2008/2009 aprovei um projeto para a utilização das boas práticas ITIL
em toda operação da empresa, com foco principal no serviço de service desk e nas
disciplinas do service support (gerenciamento de incidentes, problemas, mudanças,
configuração e liberação). A partir daí, foi possível a obtenção e acompanhamento
de indicadores de resultados em diferentes áreas da empresa, podendo citar, por
exemplo, a engenharia de redes”.

Na empresa E é possível ressaltar a adoção das boas práticas, independente da
estrutura da organização bem como identificar a utilização das disciplinas em um
ambiente fora do departamento de TI.

Já para o respondente P, embora conheça o modelo ITIL, ele não percebe a
utilização das disciplinas do modelo ITIL na forma em que a empresa busca os
indicadores de resultados. Acredita que os atuais indicadores utilizados são
extraídos utilizando outros processos e não o modelo ITIL. O respondente acredita
que o modelo ITIL se encaixa perfeitamente para as áreas operacionais e, portanto
os indicadores relativos a estas áreas podem ser trabalhados por este mapa de
processos. O respondente acredita que o modelo tem aderência, principalmente as
disciplinas do service support (incidentes, problemas, mudanças, configuração e
liberação), na rotina diária dos departamentos da empresa que possuem
significativos processos operacionais.
O modelo ITIL apresenta as boas práticas de forma coesa. Descrevem como estas
práticas podem ser otimizadas e como a coordenação das atividades podem ser
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aperfeiçoadas, ajudando a definir os objetivos e a determinar o esforço requerido
para atingir os resultados almejados.

O respondente da empresa J trabalha utilizando a metodologia ITIL. É o responsável
pelo service desk da empresa J que presta este serviço a uma segunda empresa, a
qual terceirizou os serviços de TI, utilizando as disciplinas tanto do service support
(incidentes, problemas, mudanças, configuração e liberação) quanto do service
delivery (capacidade, disponibilidade, continuidade, financeiro e acordos de nível de
serviço). Periodicamente, através deste mapa de processos, apresenta a seus
clientes, indicadores de resultados relativos a operação de TI da contratante.
Acredita que o modelo ITIL, pode sim ser aplicado a outras áreas, pois pela sua
experiência:
“o modelo de fato proporciona às empresas que contratam os nossos serviços a
adoção de boas práticas”

Acredita ainda que ao realizar a aderência do modelo ITIL aos processos das
demais áreas da organização, a adoção do modelo, pode ser perfeitamente factível
para as demais área da empresa. Por experiência própria, o respondente J,
consegue perceber a efetividade que o modelo proporciona na consecução dos
objetivos, e cita os resultados corporativos referentes à geração de indicadores
relativos aos procedimentos operacionais, a facilidade de gestão e redução de
custos.
As práticas sugeridas, pelo modelo ITIL são flexíveis a ponto de você adaptá-las aos
seus processos de acordo com o entrevistado G
“Uma das grandes vantagens da adoção das boas práticas está no fato de você não
ter que desenvolver o que já está pronto (reinventar a roda). Adotar práticas já
testadas propicia um ganho de tempo e retorno mais rápido sobre os projetos e
processos a serem implementados, pois boas práticas são de fato boas práticas”

A flexibilidade sugerida e a possibilidade de adaptação permitem que as
organizações permeiem todo a sua estrutura utilizando o mapa de processos ITIL. A
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empresa D vivenciou uma experiência que retrata bem a flexibilidade permitida pelas
boas práticas ITIL.

Para o respondente da empresa D, existem quatro facetas da gestão corporativa
para a área de serviços, que obrigam as empresas, devido às boas práticas, a
buscar indicadores de resultados corporativos que retratam estas referências. Ele
cita:
“se aquilo que a empresa entregou está sendo cobrado?”, “aquilo que está sendo
consumido é o que foi planejado, se a apropriação está correta?”, “existe capacidade
para aquilo que quero entregar?” e por último “o que esta sendo entregue está
dentro da margem de contribuição financeira esperada”

Avalia que por estas referências é possível mostrar um panorama para o acionista
em relação ao investimento realizado. Segundo o respondente D, estas referências
são perfeitamente cobertas pelo modelo ITIL, e desta forma, totalmente compatível
como um processo para obtenção de indicadores de resultados corporativos. É
através das boas práticas ITIL que a empresa D extrai seus indicadores, tendo como
referência as quatro facetas citadas. Ainda de acordo com o respondente D, a
responsabilidade pela definição de indicadores parte da alta direção e que todas as
áreas devem possuir formas de mensurar seu desempenho através de indicadores
que retratem a realidade da área. Deve sempre buscar processos e tecnologias,
para permitir novos indicadores. Sempre buscar uma forma de inovar nesta área,
para permitir um melhor controle da organização. A empresa D implementou o mapa
de processos ITIL que permeia hoje toda a organização. As disciplinas (todas) estão
presentes no cotidiano da empresa que tem seu trabalho orientado por este mapa
de processo. Para o respondente, foram através da aderência do mapa de
processos ITIL ao negócio da empresa D, que foi possível adequar as disciplinas e
processos dentro da organização. Esta empresa foi uma das pioneiras na
certificação da ISO 20.000, norma esta que tem suas bases suportadas pela
biblioteca ITIL.
Considerando a pirâmide organizacional e os níveis de decisão que são separados
pelo nível estratégico, nível tático e nível operacional, o respondente entende que
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existe uma relação entre o plano tático e o PMO (Project Management Office) e que
através do plano operacional, o mapa de processos ITIL é de fato “totalmente
aderente” as demais áreas e necessidades da organização “no nível operacional”.
Segundo o respondente, a implementação destes processos, dependerá da
criatividade do implementador para adequar as disciplinas que compõe e
estabelecem as boas práticas para cada área dentro da organização, cita também
uma relação muito próxima ao ciclo PDCA, (Plan, Do, Check Act) que está presente
nas áreas e nos diferentes níveis da organização. Considera “imprescindível” a
utilização do modelo ITIL como um facilitador de gestão, principalmente em relação
à operacionalização de processos que permitam a extração de indicadores de
resultados. Estes indicadores, mostrarão aos executivos da organização, a real
situação da empresa, podendo citar: relacionamento com clientes, margem de
contribuição financeira, satisfação dos acionistas, aumento da efetividade de
vendas, evolução de receitas, facilidades com fornecedores e incidentes ocorridos
durante o desenvolvimento/lançamento de novos produtos.
Segundo o respondente, para a área de negócios e de acordo com criatividade do
implementador do processo, seria totalmente possível extrair indicadores da
efetividade de vendas (relação de negócios ganhos e negócios perdidos),
possibilidades

de

receitas,

custos

envolvidos

no

desenvolvimento

de

negócios/oportunidades e tendências na área de vendas.
Para a área de marketing ele cita o modelo ITIL e as boas práticas decorrentes de
sua utilização, a total aderência a operacionalização do desenvolvimento de
produtos e os resultados que poderão ser alcançados devido à utilização do mapa
de processos, ou seja, um maior controle fim a fim do desenvolvimento de produtos,
com a possibilidade de extração de indicadores de resultados decorrentes da
utilização das disciplinas propostas pelo modelo ITIL, tanto do service support
(incidentes, problemas, mudanças, configuração, liberação) quanto do service
delivery (capacidade, continuidade, financeiro e acordos de nivel de serviço). Para a
área financeira, o respondente acredita que boa parte dos resultados (evolução da
receita, evolução custos, e margem de contribuição) possam ser tratado pela
disciplina financeira (financial management) do service delivery.

Além dos fatores já citados como flexibilidade e adaptabilidade das boas práticas, a
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evolução do modelo busca melhoria continuada de serviços, com o objetivo principal
de garantir uma adequação cada vez maior dos serviços ao negócio, e entre outros
objetivos coadjuvantes, o de qualificar constantemente os processos operacionais.
Esta melhoria é basicamente realizada pela gerencia de indicadores de resultados
corporativos. Para isto o modelo poderá disponibilizar uma forma de definição,
coleta, tabulação e análise de indicadores que deve ter como referência: definição
do que deveria ser medido, baseado em visão, estratégia, metas táticas e metas
operacionais correntes, definir o que pode ser medido, coletar os dados (quem,
como, quando), processar os dados (freqüência?, formato?, um sistema?), analisar
os dados (relações , tendências, metas,), apresentar e usar a informação obtida,
implementar ações corretivas.

Além da definição dos indicadores, através das referencias citadas, é importante
ressaltar três momentos distintos para obtenção dos mesmos. O primeiro é a
definição sobre o que medir, pois a geração de indicadores é um trabalho difícil, alto
custo e de grande impacto na organização assim uma escolha errada sobre quais
indicadores monitorar pode acarretar em desvios do controle pretendido pela
organização.

Para o respondente da empresa Q:
“Os indicadores de resultados, necessariamente devem retratar o todo. Entendo que
um indicador deve representar um contexto maior, ser claro, objetivo e exato.
Acredito que toda a área, independente se é marketing, operações ou tecnologia
precisam estar alinhadas com as boas práticas de governança, e que atualmente é
imprescindível a utilização de alguma forma de controle dos resultados corporativos,
pois as organizações a cada dia cobram mais e mais resultados, e quanto mais
assertivos são os indicadores, mais justa será a cobrança por resultados, isto em
qualquer área e para qualquer profissional”.
Em um segundo momento é necessária a definição da operacionalização dos
indicadores. Para isto é necessário ter definido as formas de coleta, a correlação e a
interpretação, são atividades operacionais em que fica caracterizada a necessidade
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de recursos (softwares e processos) para poder processar as informações
pertinentes aos indicadores extraídos. Estas características podem ser claramente
identificadas:
A empresa M busca, em sua forma de gestão, a utilização de indicadores
corporativos para permitir um controle e acompanhamento da empresa por parte da
alta gestão.
“Eu como gestora do nível de serviços, tenho como principal resultado os
indicadores que definem o relacionamento com os nossos clientes. Estes
indicadores retratam os acordos estabelecidos em contrato, e estabelecem de uma
forma definitiva a fidelização e a satisfação destes clientes através da comprovação
do cumprimento destes acordos. Para este acompanhamento, é necessária a
orientação da área através do catálogo de serviços bem como software específico,
que permite a automatização das disciplinas existentes no modelo ITIL. Para mim,
todo profissional tem que ter definido indicadores e processos que possibilite a
mensuração de seus resultados e permita o estabelecimento das principais metas a
serem alcançadas pela área”;

De acordo com a respondente M, o processo uma vez estabelecido, precisa ser
seguido. Informa que o modelo ITIL, na empresa M, estabelece de uma forma clara
uma interação com o ciclo (PDCA – Plan, Do, Check e Action). A interação deste
ciclo com as disciplinas de incidentes, problemas, configuração e liberação estão
intimamente relacionadas com a operacionalização da coleta dos indicadores de
resultados existentes na empresa M;

É possível identificar que a empresa M emprega a metodologia nas áreas de
logística, TI e controle do processo de vendas. Segundo a respondente a relação e
utilização das boas práticas podem ser estendidas às diferentes áreas da empresa,
desde que o processo tenha aderência com os procedimentos necessários e
existentes em cada área. Segundo a respondente M, a aplicação do modelo pode
render resultados expressivos, e cita como principais resultados:
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“a diminuição do retrabalho, a satisfação dos clientes, redução dos custos, facilidade
de gestão e operacionalização dos processos onde a aderência entre os
procedimentos da área e a utilização do modelo foi alcançada”.

O terceiro momento, e o mais importante é a atuação do elemento – pessoas, pois
de nada adiantará todo o trabalho de geração de conhecimento baseado em
indicadores, se não for possível influenciar e reorientar a tendência negativa dos
indicadores.
Esta importante característica foi identificada no conteúdo da fala do respondente da
empresa C, pois de acordo com suas respostas, toda empresa deve possuir formas
de controle através de indicadores corporativos. Para ele o processo para a
obtenção dos indicadores tem que estar alinhado com as diretrizes da empresa e
principalmente devem contribuir para a realização dos resultados. Para o
respondente:
“de nada adianta ter os as melhores diretrizes definida pelos diretores, os melhores
processos, os melhores indicadores, as melhores referencias e as melhores práticas
se a empresa não atingir o resultado”.
Para ele não importa o tipo de processo, mas o mais importante é que as pessoas
acreditem nele e que o conjunto, pessoas e processos, alavanquem os resultados
da corporação. No momento, está vivenciando a implementação do modelo ITIL,
aplicado a área de negócio, mais precisamente a utilização das disciplinas do
service support (incidentes, mudanças e liberação) que estão sendo adequado aos
processos de vendas, suporte a vendas e pré vendas. Segundo o respondente, após
o término da implementação:
“será totalmente possível, obter os indicadores corporativos pertinentes a estas
áreas”;

O respondente C possui esta opinião por que ele está vivenciando esta experiência
em sua empresa, que é a utilização do modelo na área de negócios. Em sua opinião
mesmo que os resultados atingidos sejam a melhoria da operacionalização dos
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processos, facilidade de gestão, satisfação do público interno, o respondente
ressalta que:
“o principal resultado que posso esperar é que este modelo possa de fato ajudar no
aumento de vendas, este sim seria para mim um resultado inquestionável”

Já para o respondente I a utilização do modelo ITIL, precisa estar alinhada com os
03 pilares
“Em qualquer processo, para sucesso de sua implantação é necessária o
alinhamento de pessoas, tecnologia e processos”.

Pelo seu ponto de vista a utilização de disciplinas de incidentes, problemas e demais
disciplinas do ITIL service support bem como service desk, devem ter total apoio do
pilar pessoas, pois segundo o respondente, de nada adiantaria processos ou
tecnologia se existir a resistência das pessoas a este novo modelo de processos a
ser implementado no cotidiano da empresa. Pelo seu conhecimento, o respondente,
acredita que o modelo ITIL pode e deve ser utilizado em outras áreas,
principalmente em áreas que possuem uma forte conotação operacional. Ele cita as
áreas de operações e engenharia como fortes candidatas a utilização do modelo.
Em relação ao marketing, o respondente acredita que, para os processos de
desenvolvimento de produtos, em que seja necessária uma forte interação com
outras áreas, o modelo possa ter uma aceitável aplicação. O Respondente conhece
os indicadores de desempenho utilizados na empresa (efetividade de vendas,
rentabilidade de projetos, taxa de retorno de cada projeto entre outros) e não
acredita que os indicadores são extraídos de um mapa de processos baseado no
modelo ITIL. Em seu entendimento, o modelo utilizado é próprio da empresa, que
utiliza softwares que disponibilizam os indicadores. Para o respondente é de extrema
importância que:
“cada profissional esteja alinhado com as diretrizes da empresa para controle, para
que ele consiga mostrar de forma efetiva os resultados alcançados ou as possíveis
metas em sua área de atuação”
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O respondente I, acredita que o modelo ITIL, por si só, implementado de forma
isolada, não traga tantos benefícios. Acredita que sua utilização tem que estar
alinhada e aplicada em conjunto com outros modelos, podendo citar CoBIT, COSO e
outras ferramentas da qualidade. Ele aposta no conjunto, para que os resultados
sejam expressivos e, portanto muito mais perceptíveis para a organização, não se
limitando apenas aos resultados esperados para plano operacional decorrentes da
aplicação do modelo.
4.3 DÚVIDAS (INCERTEZAS) DA CONTRIBUIÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS ITIL
NA UTILIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA A OBTENÇÃO DE RESULTADOS
CORPORATIVOS.
Este segundo grupo foi identificado, devido às características das respostas em que
foi possível observar um posicionamento dos respondentes a favor do modelo, mas
ainda apresentam alguma resistência em relação a sua aplicação e adaptação para
outras áreas da empresa e, em alguns casos, existe a dúvida em relação à
efetividade do modelo aplicado à própria área de TI.
Dentro das organizações, é possível freqüentemente deparar com profissionais que
demonstram muito incômodo com a falta de organização e controle dos projetos que
participam, onde regras são continuamente quebradas por suas lideranças, pela
incapacidade em planejar adequadamente as demandas de trabalho.
De acordo com o respondente, a empresa F ainda não tem estabelecido processos e
formas para o acompanhamento do desempenho da empresa. Entende que é
necessário estabelecer estas referencias para a gestão na empresa, mas atualmente
não possui processos de controle que tratam os resultados corporativos, como
também não possui implantadas, as boas práticas ITIL. O respondente entende que
a implementação da gestão de TI, deve começar pela própria área de TI com a
implantação dos serviços de service desk e as disciplinas definidas no service
support. Cita inclusive que:
“para área de TI, é necessário implementarmos de forma urgente, a utilização de
pelo menos duas que são: as disciplinas de incidentes e mudanças”
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Acredita que para uma maior abrangência da metodologia é necessária a maturação
do modelo em sua área de origem, para depois pensar em aplicar as disciplinas em
outras áreas da empresa. Para o respondente F, o mapa de processos ITIL possui
boas chances de ser utilizado em outras áreas:
“mas precisa antes provar seus resultados dentro da própria área de TI como um
facilitador da gestão de TI”

Como resultados, o respondente entende que o modelo é um elemento que facilita a
operacionalização de processos, e permite um controle dinâmico da área de TI, mas
conforme seu posicionamento:
“Desconfio que este modelo possa obter, de fato, resultado expressivo se aplicado a
áreas fora do ambiente de TI”

A representante da Empresa S acredita que os resultados precisam ser
acompanhados e que isto é totalmente possível. Ela afirma que a empresa faz o
possível para deixar os indicadores bastante objetivos, citando, por exemplo, a
existência de indicadores do grau de atratividade de cada região para receber uma
nova tecnologia e o potencial de compra da área. Segundo a respondente, a
empresa possui processos próprios para a obtenção de indicadores de resultados
corporativos. Ele informa que o modelo ITIL, não contribui para obtenção destes
indicadores na empresa atualmente:
“eu ainda tenho muitas dúvidas quanto aplicação do modelo na área de marketing”

A respondente S não conhece o modelo ITIL aplicado em sua área, marketing, mas
como trabalha como gerente de produtos em uma empresa de tecnologia, onde
possui uma interação grande com a diretoria de operações, ela reconhece o modelo
aplicado a operação dos produtos existentes na empresa. Consegue avaliar a
importância da utilização das disciplinas do service support (incidentes, problemas,
mudança, configuração e liberação), quando participa de desenvolvimento de um
novo produto e uma nova tecnologia em que se faz necessária a realização de
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testes, em conjunto com as áreas de operação e engenharia, na base de clientes da
empresa S. Acredita que é importante criar novas formas de realizar o trabalho.
Como é uma gerente de produto e trabalha com um plano operacional, acredita que
a adoção do modelo ITIL poderia contribuir para melhorar a perfomance da área de
produtos. A respondente S identifica que:
“o plano operacional poderia ser muito útil, desde que ele seja melhor do que a
forma em que trabalhamos hoje e que seja de fácil aceitação, uma vez que as
pessoas são as grandes dificultadoras da mudança ou adoção de novos processos”

Em relação às demais áreas, a respondente S, faz ressalvas a respeito de a
mudança ser bem aceita pelas pessoas, pois considera este fator (pessoas) o
principal elo no processo de mudança. Pelo entendimento da respondente, a
utilização do modelo ITIL para o processo de desenvolvimento de produtos,
agregaria e apresentaria resultados durantes todas às fases do projeto,
principalmente no que diz respeito à quantidade de incidentes, problemas,
mudanças e configurações necessárias que um novo produto pudesse gerar.
Através destas disciplinas seria possível levantar indicadores destes eventos e,
como por exemplo: relacionar cada disciplina desta aos custos totais do projeto de
um novo produto.
É

comum

profissionais

evitarem

os

processos

e

práticas

estabelecidas,

simplesmente por que acreditam que atuando livremente, sem interferência de um
padrão, modelo ou processo, ele executará com mais agilidade seus trabalhos,
reduzindo as pressões por produtividade e qualidade geradas pelos contínuos
atrasos e problemas. Estas características são identificadas nos profissionais a
seguir:
O Respondente B conhece o modelo ITIL e já pôde constatar a utilização do serviço
de service desk e as disciplinas do service support (incidentes, mudanças e
liberação) e do service delivery (capacidade e acordo de nível de serviço) para gerar
indicadores de resultados corporativos dentro da área de operações e engenharia,
acredita que o modelo poderá sim ser aplicado a outras áreas, mas antes o modelo
deve se estabelecer primeiro nas áreas de operações, mesmo por que:
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“tenho a impressão, sentimento que este modelo acaba por engessar demais a área
de operação, tirando a agilidade desta área dentro do ambiente da tecnologia da
informação, que é um ambiente altamente dinâmico e problemático”;

Apesar do posicionamento apresentado, o respondente acredita que o modelo
poderá gerar diversos resultados, principalmente na área operacional e cita um
exemplo a respeito do controle da capacidade de oferta:
“em um data Center a capacidade a ser ofertada é de suma importância para a
evolução do negócio, e vejo que a disciplina que trata capacidade, no modelo ITIL,
ser perfeitamente aderente as esta necessidade”

O respondente B ressalta ainda a possibilidade de extrair desta disciplina em
conjunto com as demais aplicada ao seu ambiente de operações outros resultados
como: margem de contribuição, facilidade gestão, acordos com clientes internos e
externos e conseqüentemente satisfação dos acionistas. Apesar de acreditar no
modelo e dos resultados a ser alcançado, o respondente enfatiza:
“os processos precisam ser seguidos, mesmo que o sentimento de engessamento
da operação fique latente, pois isto poderá resultar no fracasso da implementação
do modelo”
Alguns profissionais entendem estes projetos como momentos de mercado,
introduzidos sem o apoio adequado de suas lideranças, que muitas vezes delegam
integralmente a responsabilidades da introdução destes processos a seus liderados,
sem participar diretamente do esforço de tornar o processo operacional.
Para o respondente da empresa L, existe o ensaio da utilização das disciplinas de
incidentes e mudanças já em andamento na empresa. O respondente acredita que
inicialmente pretende implementar as boas práticas em sua área, começando pelo
service support (incidentes, problemas, mudança e liberação), e a partir daí espera
começar a levantar os indicadores. De acordo com o respondente L, a meta em sua
área, é:
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“começar a implementação das boas práticas, amadurecer sua utilização e somente
depois pensar em outras aplicações”

O respondente L acredita que o mapa de processos possa ser aplicado a outras
áreas, mas antes ele quer ter certeza:
“Precisamos comprovar a utilidade do modelo, como facilitador da gestão de TI, na
própria área de infra-estrutura de TI”

Para o respondente L, um grande fator motivador para a utilização do modelo, é de
fato, o resultado que a respondente espera obter. Segundo o respondente, a sua
expectativa é a melhoria da operacionalização dos processos de sua área,
facilitando a gestão através da possibilidade de extração e acompanhamento de
indicadores:
“eu entendo que só depois de avaliar os resultados em minha área é que terei
condições de avaliar os resultados da aplicação do modelo na gestão operacional
em outras áreas”;

De acordo com o respondente L, a empresa possui indicadores de resultados
definidos pela governança corporativa. Entende que todas as áreas da empresa têm
que estar alinhadas com a governança e, portanto trabalhar com a transparência
exigida por esta referência. Assim entende a necessidade que as áreas têm de obter
seus indicadores de resultados e disponibilizá-los periodicamente. De acordo com o
respondente a utilização do modelo ITIL é aplicável somente para operacionalização
das áreas de TI (infra-estrutura, software e sistemas), não enxerga em um primeiro
momento sua aplicação a demais área da empresa;
A incerteza identificada nestes profissionais, bem como a resistência a adoção de
um novo modelo é conseqüência direta de experiências negativas que reforçam a
rejeição de padrões e processos de trabalho, pois entendem que estas mudanças
trarão inevitáveis complicações no seu dia a dia. Sem a convicção necessária das
lideranças, novas demandas irão surgir e a pressão dos resultados forçará o

105

profissional a executar o mais rapidamente suas atividades, mantendo a
padronização dos trabalhos como algo secundário. Mesmo de forma inconsciente,
os profissionais ajudam a perpetuar a cultura negativa sobre os controles
operacionais, dificultando a implementação de novos modelos e impedindo a
transformação das áreas em um ambiente de trabalho baseado em processos,
trabalhando com padrões corporativos fortemente estabelecidos e alto nível de
qualidade e controle nos serviços executados. É comum que projetos desta
natureza, emitam sinais claros de que estão sendo mal conduzidos e não terão
sucesso e acabam por determinar quebras de processo, provocadas por uma forte
pressão por demandas definidas como prioritárias e urgentes. Através de uma
pressão constante, as lideranças são levadas a abandonar seu planejamento e
atender as solicitações sem seguir os rituais estabelecidos pelo modelo a ser
implementado, alegando a imprevisibilidade das demandas.
Além de todos os problemas relativos à resistência a adoção de um novo modelo de
processos, um projeto de implementação dos processos da ITIL tem como forte
barreira e que vale destacar, é a falta de patrocínio, comprometimento e
entendimento. É importante que todas as pessoas relacionadas com o projeto
estejam

conscientes

das

melhorias

que

a

mudança

poderá

trazer.

O

comprometimento de todos é fundamental para fazer com que os processos sejam
implementados. É necessário que este projeto tenha um patrocinador com poder
dentro da organização. Mudar a cultura da organização e alterar a forma de trabalho
das pessoas exige sempre que alguém com maior influência na organização apóie
estas mudanças.

Pelo posicionamento do respondente N, pode-se ver e perceber a preocupação em
relação ao comprometimento da empresa, pois segundo o respondente, a empresa
possui diversos indicadores de resultados corporativos, mas não relativos à sua
área, acredita que se existisse indicadores específicos para a sua área a
contribuição seria ainda maior. Para o respondente os indicadores de resultados
corporativos
“precisam ser extraídos de dados completos e que sejam confiáveis, pois a alta
direção precisa de um retrato fiel do momento em que se encontra a organização”
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Para o respondente, os indicadores utilizados pela empresa N não foram obtidos
utilizados o mapa de processos ITIL. O respondente N conhece o mapa de
processos ITIL, e conhece a utilização das disciplinas relativas aos processos de
suporte de TI quando aparecem os problemas. Acredita que na área da tecnologia
da informação, os indicadores de resultados possam ser obtidos através da
utilização do modelo:
“os indicadores são os resultados da utilização do processo”

O respondente N acredita ser perfeitamente possível a utilização do modelo ITIL em
sua área (compras e estoques) ele consegue perceber uma relação muito grande
entre sua área e o service delivery com as disciplinas de capacidade, continuidade e
disponibilidade. Segundo o respondente
“a utilização do modelo dependerá em muito da vontade da empresa N implementar
este mapa de processos em sua área”.

Segundo o respondente N, para sua área, os resultados mais expressivos seriam
percebidos, se de fato a implementação do processo atingisse a relação com os
fornecedores, tanto externos quanto internos e a redução de custos decorrente de
um maior controle da capacidade. Cita como exemplo: compras realizadas com
prazo sem a urgência usual acaba por elevar os preços e impactar o custo dos
projetos.
Já a respondente T acredita que são várias as formas de buscar os indicadores de
resultados corporativos. Entende que todo processo orientado a resultado tem como
um dos produtos finais de sua utilização, um indicador, que retrata o resultado do
processo a que se propôs controlar. Possui indicadores de sua área definidos pela
direção da empresa (indicadores financeiros) que são discutidos entre a gerência e
funcionários. Conhece o modelo ITIL, mas não utiliza, uma vez que o modelo não foi
aplicado a sua área, talvez em função da área não ter demandado a aplicação do
modelo a operação da área. Acredita e acha “essencial a utilização de indicadores
para uma melhor gestão de sua área”
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A respondente conhece a utilização das disciplinas do modelo ITIL, principalmente
as disciplinas de service support, aplicadas a outras áreas da empresa (TI e
operações). Mas não sabe ou não percebe a utilização destas disciplinas como fonte
para a obtenção de indicadores de resultados corporativos. Perguntado se seria
possível, a respondente fala que:
“acredito que sim, pois estas disciplinas estão amparadas por sistemas que estão
concentradas há um banco de dados e, portanto, passíveis de levantamento e
cruzamento de informações para a geração de indicadores”

O respondente T considera que para toda a área em que exista processo
operacional será possível a utilização do modelo ITIL, principalmente devido à
utilização das disciplinas de incidentes, mudanças e liberações. Segundo o
respondente estes eventos não são particulares somente das áreas de operações e
TI, são eventos que estão presentes em todas as áreas da organização. Ressalta
em seu ponto de vista, que:
“o grande obstáculo, seria a implementação de um único processo em diferentes
áreas da empresa necessitando fortemente do envolvimento da alta direção da
empresa, para alcançar sucesso na implantação”.

De acordo com a percepção da respondente T, a utilização do modelo ITIL traria
resultados na área de sua atuação, marketing, devido à estruturação de processos
baseados em boas práticas. Assim os indicadores decorrentes destes processos
proporcionariam uma maior sustentação aos resultados apresentados dos projetos
desenvolvidos pela área de marketing, caracterizando assim uma facilidade de
gestão e operacionalização dos processos pertinentes a área.
4.4 LIMITAÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS ITIL NA
UTILIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA A OBTENÇÃO DE RESULTADOS
CORPORATIVOS.
A identificação do terceiro grupo foi direcionada pelas respostas, em que foi possível
observar, o posicionamento dos respondentes em relação ao não conhecimento das
boas práticas ITIL. Este desconhecimento do modelo acabou por evidenciar nas
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respostas, uma limitação das boas práticas ITIL em relação aos processos que são
utilizados atualmente, nas organizações em que os entrevistados trabalham.
Para este modelo e ainda talvez, por causa de sua utilização incipiente, mesmo nas
áreas de TI das empresas, pode-se verificar que as vantagens geralmente superam
em muito as limitações. Neste trabalho, podem-se destacar as principais limitações
que foram identificadas nas respostas dos entrevistados. Quando as mesmas foram
motivadas pelo desconhecimento do modelo.
De acordo com a respondente H, ela conhece os indicadores corporativos da
empresa, que são baseados em premissas financeiras. Em relação à utilização do
ITIL para obtenção destes indicadores ela desconhece. A respondente acredita que
é de extrema importância o controle da área através de indicadores, mas acredita
que para o marketing, devido aos seus fatores intangíveis, entende ser difícil a
utilização de outros indicadores diferentes dos indicadores financeiros já utilizados.
Principalmente um modelo que foi concebido para facilitar a gestão de TI. A
respondente ressalta:
“como não conheço o modelo não consigo opinar a respeito, apesar de ser usuária
do modelo implantado na área de TI da empresa”

A respondente H desconhece o modelo ITIL e conseqüentemente as suas
disciplinas e suas aplicações. Desta forma ressalta que:
“como não conheço o modelo não consigo identificar os possíveis resultados que
este modelo proporcionaria para organização”.
Também a respondente U não consegue associar a obtenção de indicadores de
resultados relativos ao marketing, quando se trata dos processos relativos ao
trabalho

com comunicação,

principalmente

utilizando

ITIL.

A

respondente

desconhece o modelo. De qualquer forma a respondente não descarta a importância
de buscar indicadores e de novas formas de obtenção dos resultados. Sabe que
existem indicadores de resultados na empresa, mas comenta “não tenho idéia de
como são trabalhados”. O respondente desconhece o modelo, já ouviu falar na
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empresa, sobre incidentes e necessidade de abertura de incidentes via service desk
para resolução de problemas de TI, mas jamais havia relacionado estas ações às
boas práticas ITIL. Como o respondente desconhece o modelo e, portanto, não
sente condições de discutir o assunto ou mesmo prever possíveis resultados
decorrentes da utilização do modelo ITIL na sua área ou nas demais áreas da
organização.
Já o respondente R afirma que não costumam buscar os indicadores de resultados
em sua área que é o marketing, mas acredita que é possível obter os indicadores,
mesmo porque outras áreas realizam esta análise. Segundo a respondente, a
empresa R utiliza outros processos, não o modelo ITIL, para compor os indicadores
dos resultados corporativos definidos pela alta gerência da empresa. Atualmente a
empresa realiza a avaliação dos resultados de vendas, participação no mercado e
churn dos assinantes, entre outros. O respondente acredita que é de suma
importância, o acompanhamento dos resultados para as possíveis correções
proporcionadas pelos indicadores gerados, o respondente entende que:
“este processo deve partir de uma área que tenha condição de implementar o
trabalho e que conheça o modelo e não a área de marketing, que possui seus
próprios vícios, e que poderia comprometer a implementação de um processo novo
e oriundo de uma área de operações”

Segundo a respondente:
“não conheço bem o mapa de processos ITIL, já ouvi falar principalmente com o
pessoal de TI e sei de sua relação com o serviço de service desk, bem como a
tratamento de problemas como incidente”.

Percebe-se que o respondente R possui algum conhecimento das disciplinas do
service support (service desk e incident management) e sua utilização no plano
operacional aplicado somente ao ambiente da tecnologia da informação (TI). Para o
respondente, a utilização do modelo ITIL em outras áreas da organização poderia
ser útil sim, uma vez que este mapa de processos é utilizado na área de TI. A
respondente acredita que poderia ajudar, mas não sabe ao certo como, pois acredita
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que se for possível estabelecer uma relação entre os processos do modelo ITIL, com
os processos existentes com certeza seria encontrado algum resultado. Para o
respondente R, a utilização do modelo ITIL para obtenção de resultados, a partir de
seu conhecimento atual, só seria possível para a área de tecnologia da informação,
mesmo porque o respondente não possui condições de predizer os possíveis
resultados na relação entre o modelo ITIL e sua aplicação ao marketing.
Outro fator que contribui negativamente com o modelo é a dificuldade de
implementação. O modelo ITIL descreve o “quê” mas não o “como”, pois o “como”
acaba por ser definido em função da adaptação do processo existente, as disciplinas
aplicáveis aquela processo de negócio. Este é um dos principais motivos em que a
criatividade da equipe responsável pela implementação, passa a ser um fator critico
de sucesso do projeto de implantação das boas práticas ITIL. Cabe a esta equipe
saber traduzir o modelo existente e adaptá-lo as disciplinas disponíveis na biblioteca
ITIL.
O respondente da empresa O, entende que os indicadores corporativos relativos ao
comportamento financeiro da empresa, são de suma importância, senão os
principais, pois pelo seu ponto de vista:
“os indicadores de maior relevância são sem sombra de dúvida os indicadores
financeiros definidos pelos acionistas e diretores da empresa, são este indicadores
que representam de fato a saúde da empresa”,

O respondente cita como indicadores financeiros: a rentabilidade, taxa de retorno e
lucro liquido. A empresa O não utiliza as boas práticas ITIL como seu mapa de
processos e caso decida por esta utilização, como exemplo, deverá adaptar muito
bem a disciplina de gerencia financeira as necessidades da diretoria e acionistas da
empresa O. O Respondente desconhece o modelo ITIL e também suas disciplinas. A
área de TI da empresa, ainda não iniciou a implementação das disciplinas e
segundo o respondente
“este assunto está em estudo e de uma forma ainda muito tímida na empresa”
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Para o Respondente O, a aplicação das boas práticas ITIL nas diversas áreas da
empresa possui um resultado desconhecido, pois ele não consegue conceber algum
resultado expressivo a um processo que ele desconhece. Um ponto que o
respondente destaca é a utilização de boas práticas, pois pelo seu conceito de
governança, esta é uma característica que precisa ser perseguida, mas em relação
ao mapa de processos, para o respondente O, o modelo ITIL ainda é uma incógnita
de difícil implementação;
Uma característica do modelo pode acabar se tornando uma grande limitação, pois
se o projeto for desenvolvido em uma organização em que não tiver cultura para a
gestão de serviços, torna-se muito complicado obter a colaboração dos demais
departamentos, haja vista que o modelo ITIL apresenta um conjunto de melhores
práticas, que é na realidade conjunto de processos que a organização deve seguir.
As boas práticas de ITIL não são implementadas, mas sim adaptadas para criar a
mudança organizacional, ou seja, ITIL não orienta como aplicar efetivamente essas
técnicas, cada organização deve desenhar as suas, baseando-se nas necessidades
e objetivos específicos. Esta característica acaba por ir ao encontro a dificuldade de
quebrar velhos hábitos: há pessoas que simplesmente não conseguem se adaptar
aos novos processos adotados.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho trouxe uma oportunidade importante de aprofundamento no estudo da
metodologia de gestão da tecnologia da informação (boas práticas ITIL – Information
Technology Infrastructure Library) e de gestão orientada a resultados. A principal
contribuição que destaco foi à possibilidade de verificar, através de instrumentos
científicos de pesquisa, a percepção dos executivos a respeito da utilização das
boas práticas ITIL para obtenção de resultados corporativos, bem como a aderência
da metodologia ITIL ao plano operacional das organizações com o conseqüente
usufruto dos benefícios que o modelo permite;
As melhores práticas surgem da idéia de que há uma forma mais eficaz e eficiente
de se realizar uma tarefa. Esta certeza é fundamentada na possibilidade de
reprodução de procedimentos já comprovados ao longo do tempo. Sendo assim, as
melhores práticas fornecem diretrizes para que as organizações personalizem as
boas práticas através da adequação de seus próprios processos a exigências do seu
negócio;
O desenvolvimento das boas práticas ITIL foi motivado pela relativa falta de controle
nos processos de negócio de TI. Desta forma, a metodologia vem sendo cada vez
mais vista, como uma possível forma de olhar para os problemas e desafios
existentes nas demais áreas das organizações, e aplicá-las ao plano operacional,
com o intuito de estabelecer a governança dos processos de negócios. O objetivo é
a busca desta governança, almejada pelas organizações, que acaba por consolidar
e proporcionar diferentes modelos baseados em melhores práticas. Neste estudo, o
modelo ITIL. Modelos desta natureza traduzem práticas experimentadas, testadas e
reconhecidas o que acaba por proporcionar, como ponto forte, a credibilidade das
informações tratadas por estas referências;

113

5.1 CONCLUSÕES
Os benefícios do modelo ITIL podem ser agrupados, segundo a sua própria
biblioteca, em quatro categorias: Negócios, Financeiro, Inovação e Funcionários.
Cada grupo contém diversos fatores beneficentes e, claro, dependem das
adaptações necessárias para se chegar ao resultado almejado e que podem ser
representados de acordo com figura 22

Figura 22 – Benefícios ITIL
FONTE: www.ticorporativa.com.br
adaptado pelo autor

Por este trabalho, foi possível identificar a contribuição da gestão de TI (boas
práticas ITIL e as disciplinas previstas no modelo) em relação à obtenção de
resultados corporativos. Através das respostas apresentadas no item 4 deste
trabalho, a identificação de forma clara, da relação entre os resultados corporativos e
os benefícios provenientes do modelo ITIL foi alcançada. Vários resultados
corporativos citados nas respostas encaixam perfeitamente nos grupos de benefícios
relacionados no quadro 6;
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Resultados Corporativos

Benefícios ITIL

ROI

Financeiro

Redução de custos

Financeiro

Aumento de vendas

Negócio

Satisfação cliente / Fidelização

Negócio

Facilidade para fornecedores

Negócio

Diferenciação de produtos/serviços

Inovação

Satisfação público interno

Funcionários

Facilidade de gestão/Operacionalização de

Negócio e Funcionários

processos

Satisfação acionista

Negócio e Financeiro

Quadro 6
Resultados Corporativos e Benefícios ITIL

Explorando ainda mais a associação entre os quatro grupos citados na figura 22 e
os resultados do modelo, torna-se perceptível uma relação consistente entre os
benefícios e as disciplinas preconizados pelas boas práticas ITIL, valendo ressaltar:
Benefícios para o Negócio
As boas práticas preconizadas acabam por repercutir nos processos do negócio
orientado para resultados. Processos eficientes, com maior garantia de qualidade,
produtividade e crescimento. Atualmente, grande parte, senão todos os processos
de negócio dentro de uma organização são amparados em uma ou mais atividades
suportada pela tecnologia da informação, ou melhor, por boas práticas que deverão
ser decorrentes da gestão de TI. Desta forma, a organização não só se beneficia,
como passa a depender de níveis crescentes de capacidade, disponibilidade,
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segurança e performance para manter sua competitividade no mercado, através de
crescimento sustentável, diferenciação e qualidade. Dentro da perspectiva de
benefícios para o negócio, vale citar o processo de gerenciamento de nível de
serviço, que apresenta boas práticas distribuídas em atividades como:
•

Identificação dos níveis (acordos) requeridos para cada serviço baseada em
variáveis como: finalidade do uso, demanda de uso e custo.

•

Planejamento dos tipos e estruturas de acordos nível de serviços adequados:
por clientes, por serviço ou multinível.

•

Controle e monitoramento dos níveis de serviço (acordos) que estão sendo
entregues, garantindo as metas acordadas.

•

Reporte dos níveis de serviço que estão sendo entregues, demonstrando
resultados, cumprimento de metas e sustentabilidade do negócio.

•

Melhoria continua dos níveis de serviço, baseado em mudanças, previsões e
novas necessidades.

Benefícios Financeiros
É possível identificar, que toda organização, tem como uma das principais
preocupações, a obtenção de resultados rentáveis.

A gestão de TI deve

compartilhar esta preocupação, com a contribuição de maior retorno financeiro
possível, sob a utilização dos serviços de tecnologia, ou da utilização de seus
processos que propiciem estes resultados. Para ilustrar esta contribuição,
financeiras dos processos ITIL, vale citar as disciplinas: gerenciamento de
problemas e gerenciamento de continuidade. Gerenciamento de problemas é um
processo ITIL voltado para a qualidade. Seus principais objetivos são eliminar
tendências de incidentes, diminuir custos de incidentes e prevenir incidentes futuros.
O processo explana como identificar, diagnosticar problemas e atribui soluções
definitivas, utilizando técnicas tais como: Análise de Kepner e Tregoe e Diagrama de
Ishikawa. Quando o gerenciamento de problemas é bem empregado, é possível
melhorar a qualidade do serviço prestado, tornando-o proativo.
O gerenciamento de continuidade identifica que, desastres podem acontecer e não
planejar resposta para eles pode significar consideráveis perdas para a organização.
O processo de gerenciamento de continuidade propõe, as melhores praticas de
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gestão de contingência TI, através de técnicas de analises de riscos, análise de
componentes vitais para o negócio, pontos únicos de falha (componentes que
causam panes se pararem). Essas técnicas, algumas também utilizadas em
gerenciamento de disponibilidade, auxiliam as atividades de planejamento,
construção, manutenção e definição de estruturas de contingência. Atividades
também são descritas para conscientizar profissionais e manter a garantia de
funcionamento da estrutura de retorno, com devidos requisitos de nível de serviço e
regras contidas em um plano de retorno.
Benefícios de Inovação
A gestão de TI, se bem direcionada, acaba por resultar em maior transparência e
compreensão. Além destas vantagens, práticas bem estruturadas e implantadas
resultam em diferencial para empresa. As disciplinas previstas no modelo sobre a
transição de serviços (mudanças, liberação e configuração), as características do
processo de gerenciamento de capacidade e a melhoria contínua de serviços, que é
um recurso de inovação constante por essência, prevista na evolução do modelo,
traduzem de uma forma consistente os benefícios de inovação. O gerenciamento de
mudança orienta a identificação e registro das mudanças demandadas, para
estabelecer um ciclo de atividades que prevê: avaliação, autorização, planejamento
de atualização, coordenação de implementação, revisão e fechamento. Esta síntese
de atividades do processo tem como contribuição, proteger o ambiente quando
novas demandas são implantadas, incluindo inovações. Entre diversos benefícios,
este processo traz a prevenção contra situações inesperadas (incidentes),
atendimento

ao

requisito

(inovação

pretendida)

e

controle

do

custo.

O

gerenciamento de configuração parte do princípio, que ambientes de estrutura
tecnológica, são complexos e difíceis de mapear e controlar. Este processo contribui
com instruções de boas praticas, para identificar, registrar, atualizar, controlar,
reportar status e realizar auditorias nos ativos e itens de configuração, ou seja,
componentes da estrutura de TI ou do ambiente em que se deseja implementar esta
disciplina. Gerenciamento de configuração é a base, para que quaisquer outras
ações tragam bons resultados. É o processo que fornece informações, sobre os
componentes, seus relacionamentos e características. É o processo, que permite
que sejam eficientemente avaliados: impacto, esforço, benefícios e riscos de
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mudanças. Já no gerenciamento de liberações, existe a contribuição com a política
de criação de baselines (históricos de versões com seus componentes). Planeja
como a mudança será liberada e quando. Uma contribuição essencial deste
processo, além do controle da implementação, é o fato de que se tudo der errado,
ele garante que é possível voltar atrás. Este benefício minimiza, portanto, o impacto
negativo, em casos em que a inovação atinja um resultado inesperado.
O processo de gerenciamento de capacidade tem como principais objetivos, buscar
equilíbrio entre as características de: custo versus capacidade e oferta versus
demanda. Neste processo inovar é preciso. Situa-se, afinal, a relação do processo
com o benefício para inovação. É no gerenciamento de capacidade, que são
descritas, em miúdos, técnicas e atividades para planejar, monitorar, ajustar, prever
e dominar estas balanças da capacidade, através de ajustes constantes, incluindo
as possíveis inovações.
Benefícios para os profissionais
A certeza de ser beneficiado, em sua rotina de trabalho, acabar por propiciar
indicadores para melhor produção e conseqüente melhor lucratividade. É um fator
crítico de sucesso. Resumidamente, os benefícios que podem ser obtidos pelos
profissionais ao aplicar as boas práticas ITIL são:
•

Motivação: Trabalhar com uma visão de que as coisas funcionam bem e de
forma organizada, é fator motivador.

•

Produtividade: Produtividade está ligada, entre outros pré-requisitos, à garantia
de que existem recursos suficientes para execução de atividades. E, sobretudo,
que estes funcionam e podem ser mantidos rapidamente, caso falhem.

•

Transparência: conhecimento do todo, ou seja, de como funcionam outros
setores, é característica que influencia a um trabalho sólido e soluções ágeis: o
profissional sabe por qual caminho seguir para obter resultado. O profissional é
treinado, educado e conhece padrões que são rigorosamente seguidos.

Continuando a associação entre os grupos citados na figura 22 e os resultados do
modelo, é apresentado o quadro 07, que mostra a relação: resultado/benefícios;
(função, disciplina do modelo) e as ações de como atingir o resultado.
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Modelo ITIL
Resultado

Service
Desk

Disciplinas Service Support

Disciplinas service Delivery

Gerenciamentos incidentes
Gerenciamentos incidentes

Como atingir o resultado
Atribuindo avaliação dos serviços que serão prestados

Gerenciamento Capacidade

Conhecendo a demanda
Avaliando retorno de investimento

Negócio
Quais
Qualidade
Crescimento
Diferenciação

Gerenciamento Financeiro
Gerenciamento incidentes
problemas, mudanças,
liberação e configuração

Garantindo fundos
Estudando, identificando e acordando níveis de serviço necessários
Priorizando serviços vitais para o negócio

Ger. De Nível de Serviços

Garantindo produtividade
Garantindo disponibilidade, tempo de solução, tempo de
atendimento ideais

Reduzindo incidentes
Financeiro
Quais
Menor Custo
Maior Retorno
mais Clientes

Gerenciamento problemas

Garantindo contingência em falhas desastrosas
Trabalhando proativamente
Minimizando perdas financeiras
Gerenciamento continuidade

Inovação
Quais
Diferenciação
Flexibilidade
Competitividade
Maior qualidade
Melhoria
continuada

Gerenciamento configuração
Gerenciamento de liberações
e mudanças

Diferenciando a empresa perante concorrência

Investindo em recursos novos que garantam efetivo controle das
balanças de oferta x demanda e capacidade x custo
Gerenciamento capacidade e
Gerenciamento financeiro

Buscando soluções com maior custo-benefício possível
Orientando a medição, avaliação, ajustes

Gerenciamento continuidade
e disponibilidade
Orientando a melhorar continuamente

Funcionando como ponto único contato
Minimizando o esforço do profissional ao buscar tratamento de
falhas
Service
Desk

Mantendo profissional informado sobre o andamento
Solucionando falhas em primeiro atendimento

Funcionários
Quais
Motivação
Transparência
Produtividade
Satisfação

Encaminhando incidentes para setores específicos
Classificando e priorizando incidentes, para que incidentes graves
tenham soluções em tempos menores
Gerenciamentos incidentes
Escalonando horizontalmente e verticalmente quando necessário

Garantindo o fechamento com retorno do usuário (profissional
solicitante)

Quadro7
Caracterização dos Resultados
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5.2 RECOMENDAÇÕES
Toda a abordagem feita neste trabalho está em uma evolução nas áreas de
tecnologia, pois, houve uma inversão na cadeia de valores entre negócio e
Tecnologia. Atualmente, CIO´s são homens de negócios que utilizam a tecnologia
para garantir e gerar resultados focados ao core business das empresas. Logo, não
se justifica ficarem somente sabendo das principais novidades do setor, lançamentos
e tendências, e sim sobre sua real aplicabilidade ao negócio, bem como os possíveis
resultados.
Considerando o cenário descrito, considera-se fundamental o destaque que o
modelo ITIL pode alcançar, na contribuição nos resultados e processos
organizacionais. Neste contexto, o modelo ITIL possibilita que as diversas áreas da
empresa se integrem para estabelecer os possíveis resultados decorrentes de sua
aplicação e aderência aos processos existentes em cada área. Os possíveis
resultados que podem ser citados são as formas de “ganho” através da melhoria dos
investimentos, utilização da tecnologia e do mapa de processos pertinente ao
modelo.
5.2.1 As empresas
Pelo desenvolvimento deste trabalho, foi possível perceber que o grande diferencial
do ITIL é sua flexibilidade e sua interação com os principais pilares de qualquer
organização que são: tecnologia, pessoas e processos orientados para resultados.
Através da interação destes três pilares, é possivel perceber os diversos benefícios
alcançáveis ao se experimentar aplicação do modelo ITIL, assim como qualquer
outro recurso de gestão (TI ou não TI). Empresas têm chegado à conclusão de que
podem reduzir custos, aumentar produtividade, aprimorar processos, lucrar e
diferenciar-se. Efetivamente é, fundamental refletir sobre a validade de adaptar
práticas já amadurecidas e bem sucedidas, em vez de tentar “reinventar a roda”. Ou,
pior do que re-inventar práticas: simplesmente não fazer nada. A gestão efetiva
produz informações de valor estratégico para a tomada de decisão, retorno de
investimento e o alinhamento estratégico.

De pequenas a grandes empresas,

melhores praticas como ITIL contribuem para efetividade da obtenção de resultados;
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5.2.2 Novos Estudos
Sugere-se para estudos futuros, que sejam pesquisadas a influência da utilização
das boas práticas ITIL ao plano operacional das diferentes áreas da empresa. Neste
caso, seria possível verificar a aderência do modelo ITIL aos diferentes processos de
negócios existentes na organização, podendo citar: relacionamento com o cliente,
gerência

e

operação

de

serviços,

gerência

de

relacionamento

com

fornecedor/parceiro, gerência de marketing e oferta, desenvolvimento e gerência de
serviço, desenvolvimento e gerência de recursos, desenvolvimento e gerência da
cadeia de suprimentos e gerência financeira e de ativos.

Cabe ainda fazer uma relação destes processos de negócio com a própria evolução
do modelo ITIL (versão 3.0) que passa a trabalhar: Estratégia de Serviços (Service
Strategy), Design de Serviços (Service Design), Transição de Serviços (service
transition), Operações de Serviços (service operations), melhorias contínuas de
serviços (Continual Service Improvement).
Os domínios das versões anteriores foram incorporados e distribuídos dentro da
nova versão 3.0, que ampliou a capilaridade e a importância da área de TIC
(Tecnologia da Informação e Comunicações) dentro das corporações. Tal fator está
ligado ao novo perfil do profissional de tecnologia, exigindo mais ainda de suas
competências ligadas ao negócio, assim como de seus fornecedores e provedores
de serviços. Vale ressaltar que, à medida que esta nova versão do modelo ITIL
ganha espaço, maior se torna a interação entre as áreas das empresas e a
importância da atualização de seus fornecedores internos e ou externos sobre esta
prática.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA QUALITATIVA

1. Aspectos gerais empresas

a) Existem na empresa, indicadores de resultados corporativos? O que é
medido? Como é a operacionalização destes indicadores?

b) Quais são os processos (mapa de processos) para obtenção de
indicadores de resultados corporativos?

c) Quem é o responsável pela definição e controle da obtenção de resultados
em marketing? (Descrição dos responsáveis pelo processo de obtenção
de resultado);
2. Aspectos gerais executivos

a) Você concorda que o

profissional de mkt deve estar mais atento a

utilização de processos e utilização de tecnologia para um maior controle
da obtenção de resultados corporativos de seu trabalho e ou da
organização?

3. Caracterização do modelo

a) Como é utilizado o processo de obtenção de resultado em marketing, seria
possível a utilização da gestão de TI (mapa de processos ITIL)? (Que
utilização a área responsável faz do processo de obtenção de resultado);

b) Quando utiliza o processo? (Sazonalidades); Por que utiliza o processo,
utilizaria a gestão de TI (mapa de processos ITIL)? (Motivos, preferências e
influências na decisão de utilização do processo).

c) Para utilização do modelo em sua opinião o foco deveria ser nas pessoas ou
na tecnologia?
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d) Em sua opinião como a

gestão de TI poderia ajudar outras áreas da

organização inclusive o mkt?
e) Sua empresa utiliza ITIL? Quais disciplinas?

f) Qual a relação entre ITIL e MKT é perceptível por você? Seria possível?
4. Caracterização dos resultados

4.1 Geral
a) Qual a sua avaliação (geral) da gestão de TI utilizando o modelo ITIL?

b) Qual a sua percepção em relação a utilização do modelo ITIL como um
facilitador de gestão / operacionalização dos processos para obtenção de
resultados?

c) Você consegue atribuir um maior controle da efetividade das vendas devido a
utilização do mapa de processos ITIL?

d) Seria possível relacionar a utilização do mapa de processos ITIL no
lançamento/ diferenciação de produtos / serviços?

4.2 Financeiro
a) Em quais aspectos em seu entendimento o modelo poderia acompanhar a
evolução dos custos e ou das receitas?

4.3 Clientes
a) É possível estabelecer uma relação com os fornecedores se baseando nas
características do modelo para obtenção e estabelecimento dos resultados /
acordos?
b) Qual a percepção do público interno em relação a adoção das melhores
práticas ITIL no controle/mensuração dos resultados do trabalho diário das
pessoas na organização?

