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1 Prefácio 

O Programa MPS.BR1 é um programa mobilizador, de longo prazo, criado em 
dezembro de 2003, coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do 
Software Brasileiro (SOFTEX), com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID/FUMIN).  

O objetivo do programa MPS.BR é o aumento da competitividade das organizações 
pela melhoria de seus processos. O programa tem duas metas a serem alcançadas 
a médio e longo prazos: 

a) meta técnica, visando o aprimoramento do programa, com: (i) edição de guias 
dos Modelos de Maturidade do MPS; (ii) formação de Instituições Implementadoras 
(II) credenciadas para prestar serviços de consultoria de implementação do Modelo 
de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW), e/ou do Modelo de Referência 
MPS para Serviços (MR-MPS-SV) e/ou do Modelo de Referência MPS para Gestão 
de Pessoas (MR-MPS-RH); (iii) formação de Instituições Avaliadoras (IA) 
credenciadas para prestar serviços de avaliação seguindo o método de avaliação 
MPS (MA-MPS); (iv) formação de Instituições de Consultoria  de Aquisição (ICA) 
credenciadas para prestar serviços de consultoria de aquisição de software e/ou 
serviços relacionados; 

b) meta de negócio, visando à disseminação e viabilização na adoção dos Modelos 
do MPS para a melhoria da competitividade das micros, pequenas e médias 
empresas (foco principal) quanto em grandes organizações privadas e 
governamentais, com: (i) criação e aprimoramento do modelo de negócio MN-MPS; 
(ii) realização de cursos, provas e workshops MPS; (iii) apoio para organizações que 
implementaram o Modelo MPS; (iv) transparência para as organizações que 
realizaram a avaliação MPS. 

O programa MPS.BR conta com uma Unidade de Execução do Programa (UEP) e 
duas estruturas de apoio para a execução de suas atividades, o Fórum de 
Credenciamento e Controle (FCC) e a Equipe Técnica do Modelo (ETM). Por meio 
destas estruturas, o Programa MPS.BR pode contar com a participação de 
representantes de universidades, instituições governamentais, centros de pesquisa e 
organizações privadas, os quais contribuem com suas visões complementares que 
agregam valor e qualidade ao Programa. 
 
Cabe ao FCC: (i) emitir parecer que subsidie as decisões da SOFTEX sobre o 
credenciamento de Instituições Implementadoras (II), Instituições de Consultoria de 

                                             
1
  MPS.BR, MPS, MR-MPS-SW, MR-MPS-SV, MR-MPS-RH, MA-MPS e MN-MPS são marcas 

da SOFTEX. A sigla MPS.BR está associada ao Programa MPS.BR, que é coordenado pela 
SOFTEX. A sigla MPS é uma marca genérica associada aos Modelos MPS, compreendendo  
as sigla MPS-SW associada à Melhoria de Processo de Software, a sigla MPS-SV associada 
à Melhoria de Processo de Serviços e a sigla MPS-RH associada à melhoria de Processo de 
Recursos Humanos. 
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Aquisição (ICA) e Instituições Avaliadoras (IA); (ii) monitorar os resultados das 
Instituições Implementadoras (II), Instituições de Consultoria de Aquisição (ICA) e 
Instituições Avaliadoras (IA), emitindo parecer propondo à SOFTEX o seu 
descredenciamento no caso de atuação que comprometa a credibilidade do 
Programa MPS.BR. 

Cabe à ETM  (i) apoiar a SOFTEX nas questões estratégicas relacionadas ao 
programa MPS.BR e aos modelos MPS, com o envolvimento dos sênior advisors, (ii) 
tomar decisões  sobre os aspectos técnicos relacionados aos Modelos MPS no que 
se refere à sua criação e aprimoramento contínuo; (iii)  propor ações visando a 
capacitação  de profissionais das empresas, dos implementadores dos modelos e 
guias MPS e dos avaliadores MPS; (iv) apoiar a SOFTEX nas tarefas relacionadas à 
divulgação, disseminação e internacionalização dos Modelos MPS; (v) apoiar a 
SOFTEX na organização dos workshops  do MPS (WAMPS). 

Este Guia Geral MPS de Serviços faz parte do conjunto de documentos dos Modelos 
MPS (disponíveis em www.softex.br/mpsbr). Descreve o Modelo de Referência MR-
MPS-SV, definindo os níveis de maturidade MPS, os processos relacionados a 
Serviços, com seus propósitos e resultados esperados e os atributos de processo, 
que definem o nível de capacidade dos processos esperada em cada nível de 
maturidade.  

Este Guia é complementado pelos Guias de Implementação do MR-MPS-SV 
(disponíveis em www.softex.br/mpsbr), que fornecem uma fundamentação teórica e 
informações complementares para apoio à implementação dos níveis de maturidade. 

As avaliações MR-MPS-SV devem ser realizadas de acordo com o método de 
avaliação MPS (MA-MPS) descrito no Guia de Avaliação do MPS. 

2 Introdução  

Com o aumento da dependência em serviços de suporte, e os vários universos de 
tecnologia disponíveis, provedores de serviços lutam para manter altos níveis de 
serviços aos clientes. Trabalhando de forma reativa, eles passam pouco tempo 
planejando, treinando, analisando criticamente, investigando e trabalhando com 
seus clientes. O resultado são falhas em adotar práticas proativas e estruturadas de 
trabalho [ISO/IEC, 2011a]. O desenvolvimento e a melhoria das práticas de serviços 
são chaves para um melhor desempenho, aumento da satisfação do cliente e a 
lucratividade do setor CMMI Product Team, 2010. 

Desta forma, assim como para outros setores, qualidade é fator crítico de sucesso 
para o setor de serviços. Para que se tenha um setor competitivo, nacional e 
internacionalmente, é essencial que os provedores de serviços coloquem a 
eficiência e a eficácia dos seus processos em foco nas empresas, visando à oferta 
de serviços conforme padrões internacionais de qualidade. 

É objetivo do Programa MPS.BR que os modelos MPS sejam adequados ao perfil de 
empresas com diferentes tamanhos e características, privadas e governamentais, 
embora com especial atenção às micros, pequenas e médias empresas (mPME). 
Também é objetivo do Programa que os modelos do MPS sejam compatíveis com os 
padrões de qualidade aceitos internacionalmente e que tenha ]como pressuposto o 
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aproveitamento as boas práticas representadas nos padrões e modelos de melhoria 
de processo já disponíveis. Dessa forma, os modelos MPS estão em consonância 
com as principais abordagens internacionais para definição, avaliação e melhoria de 
processos.  O Modelo MR-MPS-SV tem como referências técnicas a Norma 
Internacional ISO/IEC 20000:2011 [ISO/IEC, 2011a], a Norma Internacional ISO/IEC 
33020:2015  [ISO/IEC, 2015] e o modelo CMMI-SVC® 2 (CMMI for Services) CMMI 
Product Team, 2010. 

Os modelos MPS estão descritos por meio de documentos em formato de guias, 
disponíveis em www.softex.br: 

 Guia Geral MPS de Software: contém a descrição da estrutura dos modelos 
MPS e detalha o Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW), seus 
componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e 
aplicação]; 

 Guia Geral MPS de Serviços: contém a descrição da estrutura dos modelos MPS 
e detalha o Modelo de Referência MPS para Serviços (MR-MPS-SV), seus 
componentes e as definições comuns necessárias para seu entendimento e 
aplicação; 

 Guia Geral MPS de Gestão de Pessoas: contém a descrição da estrutura dos 
modelos MPS e detalha o Modelo de Referência MPS para Gestão de Pessoas 
(MR-MPS-RH), seus componentes e as definições comuns necessárias para seu 
entendimento e aplicação; 

 Guia de Avaliação: descreve o processo e o método de avaliação MA-MPS, os 
requisitos para avaliadores líderes, avaliadores adjuntos e Instituições 
Avaliadoras (IA); 

 Guias de Implementação: série de documentos que fornecem orientações para 
implementar, nas organizações, os níveis de maturidade descritos nos Modelos 
de Referência; 

 Guia de Aquisição de Software: descreve um processo de aquisição de software 
e serviços correlatos. É descrito como forma de apoiar as instituições que 
queiram adquirir produtos de software e serviços correlatos apoiando-se no MR-
MPS-SW. 

3 Objetivo  

O Guia de Implementação de Serviços fornece orientações para implementar nas 
organizações os níveis de maturidade descritos no Modelo de Referência de 
Serviços (MR-MPS-SV), detalhando os processos contemplados nos respectivos 
níveis de maturidade e os resultados esperados com a implementação dos 

                                             
2
  ® CMMI-SVC é marca registrada da Carnegie Mellon University/Software Engineering 

Institute (CMU/SEI). 
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processos. Este documento corresponde à parte 5 do Guia de Implementação de 
Serviços e aborda a implementação do nível de maturidade C.  

Este documento é destinado, mas não está limitado, a organizações interessadas 
em utilizar o MR-MPS-SV para melhoria de seus processos de serviços e a 
Instituições Implementadoras (II). O conteúdo deste documento é informativo, ou 
seja, não se espera que uma organização implementando o MR-MPS-SV atenda a 
todos os itens citados na explicação referente aos resultados esperados. As 
observações presentes neste documento procuram apenas explicitar elementos 
importantes na interpretação dos resultados esperados. Durante uma avaliação MPS 
Serviços, só é requerido o atendimento aos resultados esperados definidos no Guia 
Geral de Serviços  [SOFTEX, 2015]. Os avaliadores MPS devem analisar se a 
implementação dos processos na organização atende a cada resultado, com 
abertura a múltiplas formas válidas de implementação. 

4 Evoluindo do nível D para o nível C 

A evolução do nível D para o nível C não apresenta novidades em termos dos 
processos e atributos de processo já implantados no nível D, pois estes continuam 
com a mesma capacidade.  

A evolução para o nível C do MR-MPS-SV implica, portanto, apenas na definição e 
implementação de sete novos processos com o mesmo nível de capacidade dos 
processos já implantados: Gerência de Capacidade (GCA), Gerência da 
Continuidade e Disponibilidade dos Serviços (GCD), Gerência de Decisões (GDE), 
Gerência de Liberação (GLI), Gerência de Riscos (GRI), Gerência da Segurança da 
Informação (GSI) e Relatos de Serviços (RLS). 

5 Gerência de Capacidade (GCA) 

5.1 Propósito 

O propósito do processo Gerência da Capacidade3 é assegurar que o provedor 
de serviços tenha capacidade para atender os requisitos atuais e futuros 
acordados. 

O foco principal da Gerência de Capacidade (GCA) são todos os problemas de 
desempenho e capacidade em um ambiente de prestação de serviços. É essencial, 
segundo o ITSMF [ITSMF, 2005], que a Gerência de Capacidade tenha uma 
proximidade com os processos estratégicos e de planejamento da organização. Com 
isso, esses processos são ao mesmo tempo reativos (medindo e melhorando) e 
proativos (analisando e provisionando). 

As principais atividades de GCA são:  

                                             
3
 Capacidade, neste contexto, significa disponibilidade de recursos para garantir a entrega presente e 

futura do serviço. 
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 A identificação dos requisitos de desempenho e capacidade, atuais e futuros, 
baseados nos requisitos dos serviços e/ou nos Acordos de Nível de Serviço 
(ANS); 

 O desenvolvimento de planos de capacidade e desempenho baseados nos 
requisitos identificados; 

 A disponibilização dos recursos para garantir que os requisitos de 
desempenho e capacidade sejam atendidos; 

 A realização de monitoramentos da capacidade e desempenho, bem como 
de ajustes, que devem ser feitos quando necessários; 

 A verificação de que as alterações de capacidades e desempenho foram 
refletidas nos planos;  

 A seleção de medidas e técnicas de análise para serem utilizadas na gestão 
da capacidade.  

O processo GCA tem um forte relacionamento com o processo de Gerência da 
Operação do Serviço (GOS), no que diz respeito aos requisitos e ao planejamento 
da capacidade necessária para prestação dos serviços; com o processo de Gerência 
de Continuidade e Disponibilidade (GCD), para o planejamento e a garantia da 
disponibilidade e continuidade dos serviços prestados; com o processo de Gerência 
de Nível de Serviço (GNS), pois um mau dimensionamento de capacidade pode 
afetar os ANS acordados. O GCA também oferece suporte para decisões de 
investimentos, orçamentos, análises de custo/benefício, etc., tratadas no processo 
de Orçamento e Contabilização de Serviços (OCS).  

     

5.2 Fundamentação teórica 

Para [CMMI Product Team, 2010], o processo de gerência de capacidade envolve o 
estabelecimento e a manutenção da capacidade com custos justificáveis e com o 
uso eficiente de recursos. As atividades de GCA podem ser desempenhadas em 
diferentes níveis organizacionais, inclusive entre os diferentes tipos de serviços 
prestados. A capacidade é o grau em que uma coisa pode suportar, manter, 
processar ou produzir outra coisa. No contexto de serviços, capacidade pode se 
referir à quantidade máxima de serviços entregue ou ao número máximo de 
solicitações que um sistema de serviços pode tratar satisfatoriamente em um 
período fixo de tempo [CMMI Product Team, 2010].  

O processo de GCA deve garantir recursos e capacidades suficientes para atingir os 
requisitos atuais e futuros acordados de forma rentável e no prazo determinado. 
Este processo permite ao provedor de serviços gerenciar os recursos necessários 
para execução completa dos serviços, visando entregá-los de acordo com o 
desempenho e os objetivos dos ANS [ISO/IEC, 2010]. 

Segundo o ITIL  [TSO, 2011b], uma gerência de capacidade bem executada ajuda a 
organização a:  
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 Melhorar o desempenho e a disponibilidade dos serviços por meio da redução 
de problemas relacionados a incidentes e problemas; 

 Garantir que a capacidade e o desempenho necessários sejam fornecidos de 
forma mais rentável; 

 Melhorar a satisfação do cliente e a produtividade dos usuários, garantindo 
que todos os ANS relacionados à capacidade e ao desempenho sejam 
cumpridos; 

 Executar os projetos e a transição de serviços novos ou modificados com 
maior assertividade;  

 Melhorar a confiabilidade dos orçamentos relacionados à capacidade 
baseada em uma sólida compreensão das necessidades e planos de negócio. 

Segundo o ITSMF [ITSMF, 2004], o planejamento de capacidade é mais efetivo 
quando ligado com planos de outros processos e com o plano estratégico de 
negócio. O GCA é um dos poucos processos que usa os dados históricos atuais 
para provisões futuras em termos de expectativas de negócio.  

   

5.3 Resultados esperados 

 

5.3.1 GCA1. Os requisitos de capacidade e desempenho4  (atuais e futuros) 
são identificados e acordados 

Os requisitos, atuais e futuros, de desempenho e capacidade são identificados e 
acordados. É importante que esses requisitos sejam entendidos nos termos que a 
organização vai necessitar e que os clientes e/ou usuários esperam. Geralmente 
esses requisitos fazem parte dos ANS externos ou internos. 

Esses requisitos podem ser relacionados à [ITSMF, 2005]:  

 Capacidade de negócio, que inclui atividades de planejamento estratégico e 
de marketing, análise de tendências etc.; 

 Capacidade do serviço, que inclui atividades de monitoração, relatos de 
desempenho, estabelecimento de linhas base e perfis para uso nos serviços, 
gerenciamento de demanda por serviço, etc.;  

 Capacidade de recursos, que inclui atividades relacionadas à determinação e 
entendimento do uso da infraestrutura e componentes, capacidade de 
processamento, detecção de problemas que possam afetar a capacidade, 
desenvolvimento técnico, etc. 

Este resultado esperado tem forte relacionamento com os resultados dos processos 
de Gerência da Operação do Serviço (GOS) e Desenvolvimento do Sistema de 

                                             
4
 Desempenho, neste contexto, significa, por exemplo, tempo de resposta, tempo de atendimento etc. 
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Serviços (DSS), no que diz respeito ao levantamento dos requisitos dos serviços 
existentes, novos ou modificados (DSS 1 e DSS 2). 
  

5.3.2 GCA2. Um plano de capacidade é desenvolvido baseado nos requisitos 
de capacidade e desempenho 

Uma vez que os requisitos de capacidade e desempenho estejam identificados, 
conforme visto no GCA 1, é preciso que um plano contemplando esses requisitos 
seja desenvolvido. Este plano deve descrever as necessidades, atuais e futuras, de 
capacidade e desempenho relacionadas à infraestrutura e às mudanças esperadas 
nos serviços, reposição de componentes ultrapassados, mudanças no volume de 
serviços e desenvolvimento técnico, dentre outras. O plano deve contemplar ainda 
as alterações necessárias para fornecer o serviço conforme os ANS determinados. 
Este plano não deve contemplar apenas as mudanças, mas também os custos 
associados, os quais devem ser verificados e monitorados pelo processo OCS.  

Para o ITSMF [ITSMF, 2005], o plano de capacidade deve conter, por exemplo: as 
expectativas de desempenho esperadas, pontos de atualização e expectativa de 
custos para atualização de infraestrutura (capital, pessoal, material, etc.). 

Os ANS, requisitos de serviços, orçamentos, dados técnicos, dados dos serviços e 
informações financeiras devem servir de base para a construção do plano de 
capacidade. 

Este resultado tem forte relacionamento com o resultado DSS 19, que diz respeito 
às alterações nos planos de capacidade para os serviços novos ou modificados e 
com o processo GOS que trata do planejamento de novas operações de serviços.  

 

5.3.3 GCA3. Os recursos são disponibilizados de forma a atender aos 
requisitos de capacidade e desempenho atuais 

O atendimento a este resultado está condicionado à colocação em prática de todos 
os instrumentos (pessoas, máquinas, procedimentos, softwares, componentes etc.) 
do sistema de serviços necessários para garantir que os requisitos de capacidade e 
desempenho possam ser atingidos. 

Para isso alguns itens devem ser verificados, como por exemplo:  

 O plano de capacidade versus os requisitos de capacidade e desempenho 
levantados; 

 Base de dados de capacidades;  

 Perfis e baselines; 

 Recomendações de ANS; 

 Recomendações de custos ou cobranças; 

 Mudanças e melhoria nos serviços; 

 Cronogramas e planos operacionais revisados; 
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 Relatos de auditoria; 

 Relatos de desempenho e capacidade de serviços (ver processo RLS);  

 Relatos de monitoramento de orçamento (ver processo OCS). 

 

5.3.4 GCA4. A utilização da capacidade é monitorada, analisada e o 
desempenho é ajustado 

A monitoração da infraestrutura envolvida no sistema de serviços tem como objetivo 
garantir que os níveis de serviços acordados sejam alcançados. Os dados reais são 
comparados com limites predeterminados, descrições do uso normal versus 
esperado e objetivos de negócio. Essas comparações, segundo o CMMI [CMMI 
Product Team, 2010], identificam condições de exceções no sistema de serviços, 
quebras ou sinais de quebras de ANS ou requisitos, e mudanças em padrões de uso 
de recursos do sistema de serviços que podem indicar tendências. 

O monitoramento precisa ser analisado. Análise de tendência pode ser utilizada para 
prever futuros crescimentos e identificar potenciais gargalos no sistema de serviços, 
o que pode indicar a necessidade de uma melhoria no sistema ou a aquisição de 
componentes adicionais. As atividades de análise requerem um completo 
entendimento do relacionamento entre toda a infraestrutura e dos processos de 
negócio do provedor e do cliente.  

O resultado do monitoramento e análise de capacidade pode gerar ações corretivas 
para melhoria no desempenho do sistema de serviços ou evitar quebras de ANS.  

Para o [CMMI Product Team, 2010] as atividades de monitoramento e análise de 
capacidade podem ser subdivididas em:  

 Monitorar o uso de um recurso versus os limites estipulados, descrições de 
uso normal e o desempenho do sistema de serviço; 

 Monitorar os tempos de respostas dos serviços; 

 Identificar quebras dos limites estipulados e condições de exceção; 

 Determinar as ações corretivas a serem tomadas; 

 Estimar futuras alterações (tanto de aumento como de redução) no uso de 
recursos e serviços; 

 Armazenar os dados de capacidade, especificações, resultado de análise e 
dados de monitoramento.  

    

5.3.5 GCA5. A capacidade é preparada para atender as necessidades futuras 
de capacidade e desempenho 

Enquanto o resultado GCA 3 define os instrumentos necessários para atender as 
necessidades atuais de capacidade, este resultado tem como objetivo identificar os 
recursos necessários para atendimento das necessidades futuras de desempenho e 
capacidade. Portanto, a abordagem utilizada deve levar em conta as iniciativas 
proativas relacionadas à capacidade e desempenho, levando em conta o cenário 
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atual, mas com uma visão futura das necessidades dos clientes e as estratégias de 
negócio. Os resultados do monitoramento da utilização da capacidade (ver resultado 
GCA 4) devem servir de base para projeções de necessidades de capacidade e 
desempenho futuras. 

O desenvolvimento de serviços novos ou modificados (tratados pelo processo DSS), 
mudanças de requisitos de operações de serviços e em planos de operação de 
serviços (tratados pelo processo GOS) e mudanças em ANS e contratos (tratadas 
pelo processo GNS) também devem ser levados em conta para o planejamento da 
capacidade futura.  

  

5.3.6 GCA6. Alterações de capacidade e desempenho são refletidas no plano 
de capacidade 

As mudanças nos ANS, requisitos de serviços, orçamentos, dados técnicos, dados 
dos serviços, contratos, planos estratégicos de negócio, informações financeiras, 
remanejamento de recursos, etc. devem ser refletidas no plano de capacidade. 
Independentemente dessas mudanças, é importante que o plano de capacidade seja 
revisto periodicamente para confirmar sua validade. 

As alterações de capacidade identificadas pelo desenvolvimento de serviços novos 
ou modificados também devem ser refletidas no plano de capacidade (ver o 
resultado DSS 19, do processo DSS). 

   

5.3.7 GCA7. Medidas e técnicas analíticas são selecionadas para serem 
utilizadas na gestão da capacidade 

O atendimento deste resultado está condicionado à escolha das medidas e as 
técnicas de análise dessas medidas. 

Os objetivos de medição documentam os propósitos para os quais as medições e 
análises são feitas e especificam os tipos de ações que podem ser tomadas com 
base nos resultados das análises dos dados. As fontes para os objetivos de medição 
podem ser o monitoramento de mudanças nos ANS, requisitos de serviços, 
orçamentos, dados técnicos, dados dos serviços, contratos, planos estratégicos de 
negócio, informações financeiras, etc. Os objetivos de medição podem ser 
restringidos pelos processos existentes, recursos disponíveis ou outras 
considerações de medição. É importante julgar se o valor dos resultados será 
proporcional aos recursos dedicados a este serviço (ou operação de serviço). 
Também é importante que se adote um método de medição, por exemplo, baseado 
no PSM [McGARRY et al., 2001] ou no GQM [SOLINGEN e BERGHOUT, 1999]. 

Para cada medida selecionada deve-se também documentar as atividades e 
responsabilidades pela análise das medições e como os resultados serão 
comunicados aos interessados. Os procedimentos de análise devem incluir a 
definição da frequência, responsável, fase, dados de origem, ferramenta utilizada e 
verificações. Essas definições possibilitam uma conferência dos dados e permitem 
que as análises sejam executadas de forma adequada. 
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O [CMMI Product Team, 2010] cita alguns exemplos de medidas que devem ser 
analisadas no contexto da gestão da capacidade de serviços, a saber: 

 Uso de recursos de serviços que são limitados; 

 Uso de componentes de serviços; 

 Recursos de serviços subutilizados; 

 Componentes de serviços subutilizados; 

 Rendimento (por exemplo: número de usuários concorrentes, número de 
transações processadas, etc.); 

 Quantidade de um tipo particular de recurso utilizado em um determinado 
período de tempo.  

Um indicador é uma estimativa ou avaliação que provê uma base para a tomada de 
decisão, podendo ser obtido a partir de medida básica ou derivada (ver conceito de 
medida básica e derivada em MED). É geralmente representado e comunicado por 
meio de tabelas ou gráficos (por exemplo, de linha, de barra, de dispersão) e possui 
uma explicação de como os interessados podem interpretar seus resultados, bem 
como utilizá-los para a tomada de decisão. 

O sucesso do processo de GCA é determinado, segundo o ITSMF [ITSMF, 2005], 
pelo acompanhamento do desempenho dos seguintes indicadores: 

 Previsibilidade das demandas dos clientes: identificação de cargas de 
serviços atuais e tendências ao longo do tempo; e acurácia do plano de 
capacidade; 

 Tecnologia: opção de medição de desempenho de todos os serviços; ritmo 
de implementação de novas tecnologias; e a habilidade de continuar 
alcançando as metas acordadas em ANS, mesmo usando velhas 
tecnologias; 

 Custo: redução do número de aquisições urgentes; redução de excesso de 
capacidade; e elaboração de planos de investimento antecipadamente; 

 Operação: redução no número de incidentes causados por problemas de 
desempenho ou capacidade; habilidade para atender as demandas dos 
clientes no prazo acordado; e o quanto o gerenciamento de capacidade é 
levado a sério pela organização.  

A revisão periódica dos objetivos de medição é importante para que se mantenha o 
alinhamento entre as especificações das medidas e os objetivos e necessidades 
organizacionais tanto do ponto de vista estratégico, pois os objetivos organizacionais 
podem evoluir com o tempo, quanto do ponto de vista operacional, pois as medidas 
especificadas podem não estar trazendo informações suficientes para atender às 
necessidades de gestão de capacidade. 

Este resultado tem forte relacionamento com o processo de Medição (MED).  
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6 Gerência da Continuidade e Disponibilidade dos Serviços – (GCD) 

6.1 Propósito 

O propósito do processo Gerência da Continuidade e Disponibilidade dos 
Serviços é assegurar que acordos de níveis de serviços sejam cumpridos em 
circunstâncias previsíveis. 

Este processo é responsável por salvaguardar os interesses dos clientes e demais 
partes interessadas garantindo que os ANS sejam cumpridos. Isto inclui definir, 
analisar, planejar, medir e melhorar todos os aspectos da disponibilidade e 
continuidade dos serviços. Este processo envolve a redução de riscos em um nível 
aceitável e planejado para recuperação do serviço caso ocorra uma interrupção. 

Este processo envolve dois aspectos (disponibilidade e continuidade) que são 
tratados em alguns modelos e normas separadamente. 

Para o ITIL  [TSO, 2011b] a disponibilidade é uma das partes mais importantes da 
garantia de um serviço. Se um serviço não proporcionar os níveis necessários de 
disponibilidade, o provedor não irá conseguir enxergar o valor agregado prometido 
ou acordado. As atividades de disponibilidade se estendem por todo o ciclo de vida 
do serviço. 

O [CMMI Product Team, 2010] define disponibilidade como sendo o nível em que 
algo possa ser acessado ou usado quando necessário. No contexto de serviços, 
disponibilidade pode referir-se ao um conjunto de tempos, lugares e outras 
circunstâncias em que o serviço possa ser entregue; solicitações de serviço são 
honradas; e outros aspectos dos acordos de serviços são validados. A definição de 
disponibilidade exige um entendimento de como os componentes de um sistema de 
serviços suporta os requisitos de disponibilidade definidos nos ANS. 

Ainda, segundo [CMMI Product Team, 2010], a disponibilidade é um dos mais 
visíveis indicadores de qualidade do serviço sob a ótica de clientes ou usuários 
finais. Para alguns serviços, o entendimento da relação entre os atributos de 
confiabilidade, manutenção e disponibilidade são essenciais para uma boa gestão 
de disponibilidade. 

O gerenciamento da continuidade, segundo o ITSMF [ITSMF, 2004], é responsável 
pela análise de riscos para reduzir as chances de ocorrência de grandes desastres e 
pela produção de planos de recuperação que se relaciona com todos os demais 
planos de continuidade do negócio.  

Um desastre é muito mais sério que um incidente. Um desastre é uma interrupção 
do negócio. Isto significa que todas as partes de um negócio não estão em 
funcionamento em função de um desastre. Alguns desastres são mais conhecidos 
como: incêndio, queda de energia, raios, inundações, roubo, vandalismo e violência, 
ação de hackers e falhas em telecomunicações e equipamentos [ITSMF, 2005]. 

As principais atividades de GCD são:  

 A identificação dos requisitos de continuidade e disponibilidade; 
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 O desenvolvimento de planos de continuidade e disponibilidade baseados 
nos requisitos identificados; 

 Quando pertinente, a continuidade e disponibilidade dos serviços são 
testadas em relação aos requisitos para validação dos planos; 

 Monitoramento da disponibilidade dos serviços; 

 As causas raiz de indisponibilidade são investigadas e analisadas e ações 
corretivas são executadas para tratar as causas raiz identificadas;  

 Alterações nos requisitos de continuidade e disponibilidade são refletidas nos 
respectivos planos;  

 A seleção de medidas e técnicas de análise para serem utilizadas na gestão 
da disponibilidade.  

O processo GCD tem um forte relacionamento com os processos de Gerência de 
Riscos (GRI) e Gerência da Operação do Serviço (GOS), no que diz respeito ao 
gerenciamento dos riscos e ao planejamento da disponibilidade necessária para a 
prestação dos serviços; com o processo de Gerência de Capacidade (GCA), para o 
planejamento e a garantia da capacidade necessária para garantir a disponibilidade 
dos serviços prestados; com o processo de Gerência de Nível de Serviço (GNS), no 
qual estarão definidos os acordos de disponibilidade e continuidade; com o processo 
de Gerência de Mudanças (GMU) e Gerência de Liberação (GLI), nos quais são 
gerenciadas as mudanças e liberações em ambiente produtivo e que podem afetar a 
disponibilidade dos serviços. 

O GCD também tem forte relacionamento com o processo de Decisões (GDE) para 
dar suporte às decisões relacionadas à continuidade e disponibilidade dos serviços. 

 

6.2 Fundamentação teórica 

Segundo a [ISO/IEC, 2010] os requisitos de continuidade e disponibilidade devem 
ser identificados com base nas prioridades dos negócios do cliente, ANS e nos 
riscos avaliados. É importante que o provedor do serviço mantenha suficiente 
capacidade juntamente com o planejamento de operações de serviços para 
assegurar que os requisitos acordados possam ser atingidos em quaisquer 
circunstâncias. O provedor deve planejar os dados conhecidos ou 
aumentos/redução de volume de usuários, altas e baixas esperadas de carga de 
serviços e quaisquer outras mudanças futuras conhecidas. 

Para o ITSMF [ITSMF, 2005] algumas premissas devem ser levadas em conta no 
desenvolvimento do processo de disponibilidade, como: 

 A introdução do gerenciamento de disponibilidade é essencial para a 
obtenção de altos níveis de satisfação de clientes. A disponibilidade e a 
confiabilidade determinam em grande medida como os clientes percebem o 
provedor de serviços como organização; 
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 Sempre haverá falhas, apesar de altos níveis de disponibilidade. A gerência 
de disponibilidade é responsável por dar uma resposta profissional para as 
situações indesejáveis;  

 O projeto do processo de disponibilidade não demanda apenas conhecimento 
técnico, mas também conhecimento dos processos e dos serviços do cliente. 
Os objetivos podem ser atingidos com a combinação desses dois aspectos.  

A [ISO/IEC, 2011a], sugere que o processo de disponibilidade: 

 Monitore e registre a disponibilidade do serviço; 

 Mantenha dados históricos confiáveis; 

 Faça comparações com os requisitos definidos nos ANS para identificar não 
conformidades com os objetivos de disponibilidade acordados; 

 Documente e revise as não conformidades; 

 Preveja a disponibilidade futura; 

 Quando possível, problemas potenciais sejam previstos e tomadas ações 
preventivas.  

Segundo a [ISO/IEC, 2011a], é conveniente que o provedor de serviços desenvolva 
uma estratégia que defina a abordagem geral para satisfazer as obrigações de 
continuidade de serviço. Também sugere que a estratégia de continuidade seja 
revisada em intervalos predefinidos e que sejam formalmente acordadas quaisquer 
mudanças nessa estratégia.  

 Ainda, segundo a [ISO/IEC, 2011a] o provedor deve assegurar que: 

 Planos de continuidade levem em consideração as dependências entre 
serviços e componentes do sistema de serviço; 

 Planos de continuidade e outros documentos necessários para dar apoio à 
continuidade sejam registrados e mantidos; 

 Responsabilidades para requisitar os planos de continuidade sejam 
claramente atribuídas e os planos aloquem claramente as responsabilidades 
pelas ações tomadas para cada objetivo; 

 Backups de dado, documentos e software e qualquer equipamento e pessoal 
necessário para restauração do serviço sejam facilmente disponibilizados 
diante de uma falha grave ou desastre; 

 Pelo menos uma cópia de todos os documentos relacionados a continuidade 
do serviço seja arquivada e mantida em local seguro, juntamente com 
qualquer equipamento que seja necessário para habilitar o seu uso; 

 Os envolvidos entendam seu papel ao executar os planos e sejam capazes 
de acessar os documentos de continuidade do serviço. 

De acordo com o ITIL  [TSO, 2011b], o gerenciamento de continuidade é 
responsável por: i) Avaliar os riscos e impactos de uma interrupção do serviço em 
função de um desastre; ii) Identificar serviços críticos para o negócio que necessitam 
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medidas preventivas adicionais; iii) Definir períodos que o serviço deva ser 
restaurado; iv) Tomar medidas para prevenir, detectar e mitigar ou reduzir os efeitos 
de um desastre; v) Definir abordagens que precisam ser usadas na restauração dos 
serviços; vi) desenvolver, testar e manter planos de contingência com detalhes 
suficientes para sobreviver a um desastre e para restaurar o serviço após um 
determinado período.       

 

6.3 Resultados esperados 

 

6.3.1 GCD1. Os requisitos de continuidade e disponibilidade são identificados 

Os requisitos de continuidade e disponibilidade são identificados e acordados. É 
importante que esses requisitos sejam entendidos nos termos que a organização vai 
necessitar e que os clientes e/ou usuários esperam. Geralmente esses requisitos 
fazem parte dos ANS externos e/ou internos ou ainda são exigências contratuais ou 
legais. 

Esses requisitos podem ser relacionados, mas não limitados, a [ITSMF, 2005]:  

 Confiabilidade de componentes do sistema de serviços; 

 Funções chave do negócio; 

 Horários de expediente dos clientes;  

 Habilidade de um serviço ou componente continuar operando apesar da 
ocorrência de falhas; 

 Manutenções preventivas para evitar paradas no serviço; 

 Acordos sobre janelas de manutenção do sistema de serviços; 

 Medidas para prevenir, detectar e mitigar os efeitos e impactos de desastres; 

 Detecção de falhas no sistema de serviços; 

 Obrigações contratuais com terceiros;  

 Riscos e impactos de interrupções; 

 Identificação de serviços que necessitam de medidas preventivas adicionais;  

 Definição de abordagens que serão utilizadas para a restauração dos 
serviços. 

Este resultado esperado tem forte relacionamento com os resultados dos processos 
de Gerência da Operação do Serviço (GOS) e Desenvolvimento do Sistema de 
Serviços (DSS), resultados DSS 1 e DSS 2, no que diz respeito ao levantamento dos 
requisitos dos serviços existentes, novos ou modificados. Também se relaciona 
fortemente com os processos Gerência de Acordos de Nível de Serviço (GNS), no 
que diz respeito à definição dos acordos de continuidade e disponibilidade; à 
Gerencia de Capacidade (GCA), para os aspectos de capacidade suficientes para 
garantir a disponibilidade e continuidade dos serviços.  



                                                                                                            

 

         

MR-MPS-SV – Guia de Implementação – Parte 5:2015 17/53
  

 

 

6.3.2 GCD2. Um plano de continuidade é desenvolvido utilizando os requisitos 
de continuidade de serviço 

Uma vez que os requisitos de continuidade estejam identificados, conforme visto no 
resultado GCD 1, é preciso que um plano contemplando esses requisitos seja 
desenvolvido. Este plano deve ser detalhado e sujeito a controle formal de mudança 
e deve identificar todos os procedimentos necessários para suportá-lo. Para o 
ITSMF [ITSMF, 2005], o plano de continuidade deve incluir todos os elementos 
relevantes para restaurar as atividades do negócio e os serviços e deve conter, por 
exemplo: i) Aspectos de administração: como e quando o plano é invocado, quais 
gerentes e colaboradores estão envolvidos e onde é localizado o controle central; ii) 
Aspectos de infraestrutura: hardware, software e telecomunicações que deverão ser 
providenciados para a recuperação do sistema de serviços, procedimentos de 
recuperação  e contratos emergenciais para aquisição de equipamentos; iii) 
Aspectos de pessoal: pessoal necessário para recuperação, instalações físicas, 
transporte e acomodação de pessoal, etc.; iv) Aspectos de segurança: instruções 
para proteção contra roubo, incêndio e informações a respeito de armazenagem 
externa de dados e documentos; e v) Aspectos relacionados aos locais físicos de 
recuperação: informações a respeito de contratos, pessoal com funções específicas,  
segurança e transporte;  

Os ANS, requisitos de serviços, orçamentos, dados técnicos, dados dos serviços e 
informações financeiras devem servir de base para a construção do plano de 
continuidade. 

Este resultado tem forte relacionamento com o resultado DSS 19, que diz respeito 
às alterações nos planos de continuidade para os serviços novos ou modificados e 
com o processo GOS que trata do planejamento das operações de serviços.  
 

6.3.3 GCD3. Um plano de disponibilidade é desenvolvido utilizando os 
requisitos de disponibilidade do serviço 

Uma vez que os requisitos de disponibilidade estejam identificados, conforme visto 
no resultado GCD 1, é preciso que um plano contemplando esses requisitos seja 
desenvolvido. Este plano deve ser detalhado e sujeito a controle formal de mudança 
e deve identificar todos os procedimentos necessários para suportá-lo.  

Para o ITSMF [ITSMF, 2005], o plano de disponibilidade deve ser um documento 
vivo. Inicialmente ele deve descrever a situação atual e, nos próximos estágios, ele 
deve ser expandido para a inclusão de atividades de melhoria para os serviços 
existentes, assim como o planejamento de novos serviços. 

Os ANS, requisitos de serviços, orçamentos, dados técnicos, dados dos serviços e 
informações financeiras devem servir de base para a construção do plano de 
disponibilidade. 

Este resultado tem forte relacionamento com o resultado DSS 19, que diz respeito 
às alterações nos planos de disponibilidade para os serviços novos ou modificados e 
com o processo GOS que trata do planejamento das operações de serviços. 
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6.3.4 GCD4. A continuidade do serviço é avaliada em relação aos requisitos 
de continuidade para validar o plano 

Os treinamentos e testes de continuidade devem ser baseados nos requisitos 
definidos do GCD 1 e no plano de continuidade definido no GCD 2. Outras áreas da 
empresa precisam ser envolvidas para estarem a par dos problemas e das soluções 
de contorno caso ocorra algum desastre ou falha no sistema de serviços. Por isso, 
segundo o ITSMF [ITSMF, 2004], os testes dos planos, procedimentos e 
componentes envolvidos são aspectos críticos do processo de continuidade. 
Os testes devem ser executados baseados em cenários e devem ter os objetivos e 
critérios de sucesso bem definidos. Estes testes devem ser atualizados 
periodicamente, acompanhando as modificações nos planos existentes. Os testes 
podem ser programados ou não, mas devem envolver todos os gestores para melhor 
entendimento e também para facilitar o suporte e comprometimento das demais 
áreas da organização. 
Os planos de recuperação devem ser testados regularmente, como um exercício de 
emergência em um navio. Se todos tiverem que estudar o plano quando um desastre 
acontecer, certamente terão muitos problemas. Os testes também podem identificar 
fraquezas ou mudanças que foram ignoradas no plano [ITSMF, 2005].         
 

6.3.5 GCD5. A disponibilidade do serviço é avaliada em relação aos requisitos 
de disponibilidade para validar o plano 

Os treinamentos e testes de disponibilidade devem ser baseados nos requisitos 
definidos no GCD 1 e no plano de disponibilidade definido no GCD 3. 

As alterações no sistema de serviços devem ser testadas antes da sua efetivação 
para garantir que os requisitos e acordos de disponibilidade sejam mantidos.  Os 
resultados desses testes devem ser analisados e os impactos em planos, ANS, 
Acordos de Nível Operacional (ANO) e contratos devem ser registrados. 

Os novos serviços ou modificações em serviços existentes podem exigir uma carga 
extra dos recursos disponíveis. Portanto, é preciso que esses novos cenários sejam 
testados para garantir que a disponibilidade atual seja garantida após essas 
modificações no sistema de serviço. 

Da mesma forma que acontece com os testes de continuidade, os testes de 
disponibilidade devem ser executados baseados em cenários e devem ter os 
objetivos e critérios de sucesso bem definidos. Estes testes devem ser atualizados 
periodicamente, acompanhando as modificações nos planos de disponibilidade 
existentes ou alterações no sistema de serviços. Os testes podem ser programados 
ou não, mas devem envolver todos os gestores para melhor entendimento e também 
para facilitar o suporte e comprometimento das demais áreas da organização. 

Este resultado tem forte relacionamento com o processo Desenvolvimento do 
Sistema de Serviços (DSS), no que diz respeito à inclusão de um serviço novo ou 
uma modificação significativa do sistema de serviços (ver resultado DSS 21).  

 



                                                                                                            

 

         

MR-MPS-SV – Guia de Implementação – Parte 5:2015 19/53
  

 

6.3.6 GCD6. A disponibilidade do serviço é monitorada 

Os monitoramentos e os relatos de seus resultados são atividades importantes do 
gerenciamento de disponibilidade, uma vez que eles fornecem a base para a 
verificação dos acordos de serviços, a solução de problemas e para definir propostas 
de melhorias. Esse monitoramento deve ser feito utilizando medidas predefinidas, 
como por exemplo:  

 Tempo médio para reparo: tempo médio entre a ocorrência de uma falha e a 
recuperação do serviço. Ele é a soma do tempo de detecção e o tempo de 
resolução; 

 Tempo médio entre falhas: tempo médio entre o reparo de um incidente e a 
ocorrência do próximo incidente; 

 Tempo médio entre o sistema de serviços: tempo médio entre a ocorrência 
de dois erros consecutivos. 

As medidas selecionadas no resultado GCD 11 devem ser utilizadas como fonte de 
dados para o monitoramento da disponibilidade. 
Este resultado tem forte relacionamento com os processos de Gerência de 
Incidentes e de Solicitações de Serviços (GIS) e Gerência de Problemas (GPL), que 
podem fornecer os dados para cálculo das métricas descritas acima.  
 

6.3.7 GCD7. Causas raiz de indisponibilidade não planejada de serviço são 
identificadas e analisadas 

Para identificação das causas raiz de problemas de indisponibilidade o processo de 
Gerência de Problemas (GPL) deve ser acionado. Este resultado esperado solicita a 
investigação da infraestrutura e de todas as informações disponíveis, incluindo a 
base de incidentes, para identificar as principais causas, reais ou potenciais, de 
falhas na prestação do serviço. Esta investigação se faz necessária, pois o ambiente 
de serviços é complexo e distribuído e os relacionamentos entre incidentes nem 
sempre é algo trivial. Por exemplo, muitos incidentes podem ser a consequência de 
um problema enquanto vários problemas podem estar associados ao mesmo tipo de 
incidente. A primeira coisa a ser feita é identificar a causa. Uma vez que a principal 
causa tenha sido identificada e uma solução provisória tenha sido desenvolvida, o 
problema torna-se um erro conhecido. Consequentemente, uma solução 
permanente é identificada e gera uma Solicitação de Mudança (SM) que pode ser 
implementada para eliminar o erro conhecido. A SM deve ser tratada pelo processo 
de Gerência de Mudança (GMU) e pelo processo de Gerência de Liberação (GLI). 

Depois de implementada a SM para solução do erro conhecido, o processo GPL 
continua acompanhando e monitorando os erros conhecidos no ambiente de 
serviços. Todas as informações a respeito de todos os erros conhecidos 
identificados, seus sintomas e soluções disponíveis são registradas [ITSMF, 2005].  

O processo de Gerência de Problemas apoia o processo de Gerência de Incidentes 
e de Solicitações de Serviços (GIS) fornecendo caminhos para soluções, mas não 
resolve os incidentes, responsabilidade esta do processo GIS. O objetivo do 
processo GIS é resolver rapidamente o incidente para reestabelecer o serviço, 
enquanto que o GPL usa o tempo para identificar a causa raiz de incidentes e 
problemas e eliminá-los. 
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Este resultado tem forte relacionamento com os processos de Gerência de 
Incidentes e de Solicitações de Serviços (GIS) e Gerência de problemas (GPL), onde 
são tratados os incidentes e os problemas relacionados ao sistema de serviços.  
 

6.3.8 GCD8. Ações corretivas são executadas para tratar as causas raiz 
identificadas 

Uma vez encontrada uma solução definitiva para o problema, conforme identificado 
no resultado GCD 7, as informações suficientes serão disponibilizadas para a 
geração da Solicitação de Mudança (SM) para implementação da correção 
desejada. Estas atividades devem ser executadas pelos processos de Gerência de 
Mudanças (GMU), e Gerência de Liberação (GLI). 
A Norma Internacional ISO/IEC 20000:1 [ISO/IEC, 2011a] sugere que o 
procedimento de registro de encerramento inclua a verificação para assegurar que: i) 
os detalhes sobre a resolução sejam registrados de forma exata; ii) a causa raiz seja 
categorizada para facilitar a análise; iii) quando apropriado, tanto o cliente, quanto a 
equipe do provedor, estejam cientes da resolução; iv) o cliente concorde com a 
resolução alcançada; e, v) se a solução não foi alcançada ou não é possível, o 
cliente seja informado. 
Este resultado tem forte relacionamento com os processos de Gerência de 
Incidentes e de Solicitações de Serviços (GIS) e Gerência de Problemas (GPL), 
onde são tratados os incidentes e os problemas relacionados ao sistema de serviços 
e também com os processos GMU e GLI, para tratamento da implantação das 
correções no ambiente de produção. 
 

6.3.9 GCD9. Alterações nos requisitos de continuidade do serviço são 
refletidas no plano de continuidade do serviço 

As mudanças nos ANS, requisitos de serviços, orçamentos, dados técnicos, dados 
dos serviços, contratos, planos estratégicos de negócio, informações financeiras, 
remanejamento de recursos, planos de capacidade e disponibilidade, etc. devem ser 
refletidas no plano de continuidade. Independentemente dessas mudanças, é 
importante que o plano de continuidade seja revisto periodicamente para confirmar 
sua validade. 

As alterações de continuidade identificadas, pelo desenvolvimento de serviços novos 
ou modificados, também devem ser refletidas no plano de continuidade (ver o 
resultado DSS 19, do processo DSS). 

 

6.3.10 GCD10. Alterações nos requisitos de disponibilidade do serviço são 
refletidas no plano de disponibilidade do serviço 

As mudanças nos ANS, requisitos de serviços, orçamentos, dados técnicos, dados 
dos serviços, contratos, planos estratégicos de negócio, informações financeiras, 
remanejamento de recursos, planos de capacidade e continuidade, etc. devem ser 
refletidas no plano de disponibilidade. Independentemente dessas mudanças, é 
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importante que o plano de disponibilidade seja revisto periodicamente para confirmar 
sua validade. 

As alterações de disponibilidade identificadas, pelo desenvolvimento de serviços 
novos ou modificados, também devem ser refletidas no plano de disponibilidade (ver 
o resultado DSS 19, do processo DSS). 
 

6.3.11 GCD11. Medidas e técnicas analíticas são selecionadas para serem 
utilizadas na gestão da disponibilidade 

O atendimento deste resultado está condicionado à escolha das medidas e as 
técnicas de análise dessas medidas. 

Os objetivos de medição documentam os propósitos para os quais as medições e 
análises são feitas e especificam os tipos de ações que podem ser tomadas com 
base nos resultados das análises dos dados. As fontes para os objetivos de medição 
podem ser o monitoramento de mudanças nos ANS, requisitos de serviços, 
orçamentos, dados técnicos, dados dos serviços, contratos, planos estratégicos de 
negócio, informações financeiras, monitoramentos de capacidade etc. Os objetivos 
de medição podem ser restringidos pelos processos existentes, recursos disponíveis 
ou outras considerações de medição. É importante julgar se o valor dos resultados 
será proporcional aos recursos dedicados a este serviço (ou operação de serviço). 
Também é importante que se adote um método de medição, por exemplo, baseado 
no PSM [McGARRY et al., 2001] ou no GQM [SOLINGEN e BERGHOUT, 1999]. 

Para cada medida selecionada deve-se também documentar as atividades e 
responsabilidades pela análise das medições e como os resultados serão 
comunicados aos interessados. Os procedimentos de análise devem incluir a 
definição da frequência, responsável, fase, dados de origem, ferramenta utilizada e 
verificações. Essas definições possibilitam uma conferência dos dados e permitem 
que as análises sejam executadas de forma adequada. 

O [CMMI Product Team, 2010] cita alguns exemplos de medidas que devem ser 
analisadas no contexto da gestão da disponibilidade de serviços, a saber: 

 Percentual de disponibilidade de acordo com as horas acordadas; 

 Percentual de indisponibilidade de acordo com as horas acordadas; 

 Duração do tempo de inatividade de um serviço em função de falhas; 

 Frequência de falhas; 

 Escopo do impacto das falhas (número de usuários afetados, número de 
horas improdutivas de usuários, número de transações não processadas, 
etc.); 

 Tempo de resposta do sistema de serviços para incidentes; 

 Confiabilidade (número de quedas do serviço, tempo médio entre falhas, 
tempo médio entre incidentes no serviço). 

Um indicador provê uma base para a tomada de decisão, podendo ser obtido a partir 
de medida básica ou derivada (ver conceito de medida básica e derivada em MED). 
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É geralmente representado e comunicado por meio de tabelas ou gráficos (por 
exemplo, de linha, de barra, de dispersão) e possui uma explicação de como os 
interessados podem interpretar seus resultados, bem como utilizá-los para a tomada 
de decisão. 

Alguns exemplos de indicadores de disponibilidade são elencados pelo ITSMF 
[ITSMF, 2005], a saber: 

 Gerenciamento da disponibilidade e confiabilidade dos serviços: 
percentual de redução de indisponibilidade de serviços e componentes; 
percentual de aumento da confiabilidade nos serviços; percentual de redução 
do número e impacto de quedas dos serviços;  

 Satisfação das necessidades de negócio: percentual de redução de 
indisponibilidade de serviços; percentual de redução nos custos de serviços 
extraordinários em função de falhas; percentual de redução de falhas em 
períodos críticos; 

 Disponibilidade da infraestrutura a custos aceitáveis: percentual de 
redução do custo de indisponibilidades; redução no tempo de análise de 
riscos; redução no tempo de análise de planos de disponibilidade; percentual 
de redução de falhas causadas por terceiros. 

A revisão periódica dos objetivos de medição é importante para que se mantenha o 
alinhamento entre as especificações das medidas e os objetivos e necessidades 
organizacionais tanto do ponto de vista estratégico, pois os objetivos organizacionais 
podem evoluir com o tempo, quanto do ponto de vista operacional, pois as medidas 
especificadas podem não estar trazendo informações suficientes para atender às 
necessidades de gestão de capacidade. 

Este resultado tem forte relacionamento com o processo de Medição (MED).  

7 Gerência de Decisões (GDE) 

7.1 Propósito 

O propósito do processo Gerência de Decisões é analisar possíveis decisões 
críticas usando um processo formal, com critérios estabelecidos, para 
avaliação das alternativas identificadas.  

Este processo deve ser aplicado na tomada de decisão relacionada a uma questão 
crítica que se julgue objeto de um processo de avaliação formal, podendo ocorrer 
tanto no âmbito das operações de serviços quanto organizacional. Dessa forma, 
esse processo é iniciado a qualquer momento a partir da identificação de uma 
questão deste tipo na execução de qualquer um dos processos do MR-MPS-SV. 

Um processo de avaliação formal é uma abordagem estruturada para avaliar 
soluções alternativas em relação a critérios estabelecidos para determinar a solução 
a ser utilizada para resolver um problema. O principal motivo de se utilizar este 
processo é que ele reduz a subjetividade da decisão e, desta forma, tem-se maior 
probabilidade de selecionar uma solução que atenda às múltiplas demandas dos 
envolvidos.  
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7.2  Fundamentação teórica 

É possível que em algumas decisões que impactem no resultado do serviço seja 
necessário utilizar técnicas gerenciais. 

Questões como tipos de tecnologias, processos, recursos e ferramentas são 
fundamentais para a garantia da qualidade de produtos e serviços. Para  [RUHE, 
2003a] a tomada de decisões afeta significativamente todos os estágios do ciclo de 
vida de uma operação de serviço e que processos e sistemas de apoio à decisão 
são fundamentais para aumentar a eficiência, a qualidade e a relação 
custo/benefício [dos serviços].  

Um processo formal de apoio à tomada de decisões é um novo paradigma para 
organizações que buscam um aprendizado contínuo, pois: 

 Facilita a estruturação de problemas sob investigação; 

 Auxilia a compreensão de informações necessárias à tomada de decisões 
eficientes; 

 Possibilita o acesso a dados que, de outra forma, não estariam disponíveis ou 
seriam difíceis de serem obtidos; 

 Gera e avalia alternativas de soluções;  

 Prioriza alternativas por meio de modelos explícitos. 

Segundo [KLEIN, 1999] existem duas perspectivas nas quais os seres humanos 
tomam decisões: a natural e a racional. Na primeira, os decisores estão, 
normalmente, envolvidos com problemas ou objetivos mal definidos e decisões são 
baseadas na experiência, pela intuição, simulações mentais etc. Já na decisão 
Racional, existe um processo formal de tomada de decisão, ou linha de raciocínio a 
ser seguida onde passo a passo, o decisor é levado a atingir o objetivo proposto 
pelo processo. 

Problemas bem definidos são aqueles onde os objetivos, caminhos e obstáculos 
estão claros e baseados em informações confiáveis. Por sua vez, problemas mal 
definidos são caracterizados pela ausência de um caminho claro que leve à solução. 
Os objetivos bem definidos são aqueles que proporcionam ao solucionador uma 
linha clara de ação em sua direção como, por exemplo, o objetivo de adquirir o 
produto de menor preço. Já nos objetivos mal definidos, as metas a serem 
alcançadas não são claras. 

Diversos estudos discutem as vantagens e as desvantagens tanto da abordagem 
natural, quanto da racional, tais como [SCHANK e OWENS, 1987; KLEIN e 
WEITZENFELD, 1978; LIPSHITZ e BAR-ILAN, 1996; GIGERENZER e SELTEN, 
2002]. A despeito das controvérsias existentes entre as perspectivas natural e 
racional, não há como negar que informações quantitativas estão em todos os 
lugares no mundo dos negócios e a tendência parece ser: medir e quantificar tudo o 
que se puder. No entanto, o problema passa a ser o que fazer com essa quantidade 
massiva de informações. Como usá-las para auxiliar tomadores de decisão a ajudar 
as organizações a lidar com problemas e pressões que enfrentam [WISNIEWSKI, 
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2002]? Aliado a isso, outros fatores tendem a levar o processo de tomada de 
decisão no contexto de prestação de serviços para a perspectiva racional: 

 Durante a execução de uma operação de serviço ou serviço, nem sempre existe 
tempo suficiente para se tomar decisões baseadas em uma análise mais 
detalhada, como a sugerida pela perspectiva racional, e neste caso, um 
processo formal pode ser de grande auxílio; 

 Permite que o registro dos processos seja reutilizado em futuras decisões, 
facilitando a geração de conhecimento, o aprendizado organizacional, o 
aperfeiçoamento do processo e a melhoria dos parâmetros de decisão;  

 Modelos de Referências de Processos e normas internacionais, tais como o 
CMMI [CMMI Product Team, 2010], a ISO/IEC 12207 [ISO/IEC, 2008] e a série 
ISO/IEC 33000  [ISO/IEC, 2015], exigem processos formais de tomada de 
decisão, seja para se obter uma certificação ou para atingir determinados níveis 
de maturidade e capacitação em processos de software. 

 

7.3 Resultados esperados 

7.3.1 GDE1 - Guias organizacionais para a gerência de decisões são 
estabelecidos e mantidos 

O processo Gerência de Decisões (GDE) pode ser utilizado para tratar problemas 
com risco médio ou alto ou que afetam a possibilidade de alcançar os objetivos da 
operação de serviço, bem como quando o impacto da decisão envolver uma quantia 
determinada do orçamento, alteração significativa do cronograma ou qualidade, 
decisões técnicas não triviais etc. Assim, ele poderá ser usado tanto para problemas 
técnicos (como a substituição de um servidor) como para problemas não técnicos 
(como qual o melhor fornecedor de um serviço ou produto). No entanto, deve-se 
atentar para o fato que o custo de executar um processo de avaliação formal deve 
ser razoável quando comparado ao impacto da decisão. Guias organizacionais 
devem, então, ser estabelecidos e mantidos contento descrições dos critérios para 
início obrigatório do processo Gerência de Decisões (GDE) na organização. No 
entanto, diversas outras situações não previstas podem evocar a execução do 
processo formal de decisão. 

Não existe uma listagem completa sobre quando usar um processo formal de 
decisão, pois sua utilização é extremamente dependente do tipo de organização, da 
operação de serviço ou até mesmo do serviço ou produto. No entanto, alguns 
exemplos de situações onde sua utilização seria possível incluem: 

 Definição de componentes;  

 Decisão sobre construir ou adquirir um produto ou serviço; 

 Definição de ferramentas; 

 Definição de estratégias de contingências de riscos; 

 Priorização de recursos; 

 Contratação de pessoal;  
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 Alterações ou mudanças que possam impactar nos níveis de serviços 
estabelecidos. 

O processo formal de decisão pode estar associado à execução de qualquer outro 
processo, sem haver, contudo, uma relação direta entre eles. Assim, se durante o 
processo Gerência de Configuração, por exemplo, houver a necessidade de se 
determinar que uma ferramenta de supervisão seja utilizada, e se fizer necessário 
formalizar esta decisão, o processo GDE poderá ser iniciado, apoiando um processo 
de GMU. 

7.3.2 GDE2 - O problema ou questão a ser objeto de um processo formal de 
tomada de decisão é definido 

O primeiro passo no processo de tomada de decisão é definir exatamente qual o 
problema ou questão que se deseja resolver, pois esta definição é decisiva sobre as 
possíveis soluções adotadas. Por exemplo, a definição de um problema de forma 
errônea pode conduzir a um caminho que não levará à solução do problema real.  

Esta atividade visa assegurar que se pretende resolver o problema ou a questão de 
forma correta. Alguns dos principais pontos a serem observados na definição de 
problema são [GOMES et al., 2003]: 

 Não confundir um problema com a sua solução; 

 Formular o problema como pergunta; 

 Descrever o problema de forma clara e precisa; 

 Verificar se o problema não tem base exclusivamente subjetiva; 

 Verificar se o problema é suscetível de solução; 

 Definir o escopo do problema; 

 Não focar a atenção nos sintomas e sim no problema raiz; 

 Listar os objetivos a serem atingidos para solucionar o problema;  

 Listar as restrições e premissas existentes a possíveis soluções. 

 

7.3.3 GDE3 - Critérios para avaliação das alternativas de solução são 
estabelecidos e mantidos em ordem de importância, de forma que os 
critérios mais importantes exerçam mais influência na avaliação 

Em muitos casos, mais de uma variável pode influenciar na escolha da melhor 
solução. Essas variáveis são chamadas de critérios. Dessa forma, os critérios de 
avaliação devem ser priorizados e/ou ponderados para que possam ser aplicados e 
a melhor solução possa ser escolhida, bem como os parâmetros de aceitação de 
cada critério. A priorização ou a ponderação dos critérios poderá ser feita por uma 
ou mais pessoas. É interessante que se registre o resultado da operação de serviço 
com os motivos que levaram à escolha dos critérios e sua priorização e/ou 
ponderação. Pode-se, também, registrar os motivos que levaram à recusa de alguns 
critérios.  
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Para garantir objetividade, os critérios escolhidos não devem ser tendenciosos e 
devem ser escolhidos apenas aqueles que colaboram para que o objetivo seja 
alcançado. Na priorização ou ponderação de critérios, estes devem ser ordenados 
de tal forma que o critério com maior grau de prioridade seja o que tenha maior 
influência no processo de decisão. 

Um exemplo de definição e priorização de critérios seria o caso onde alguém está 
tentando definir qual a melhor impressora a ser adquirida, sendo que os critérios 
para a escolha serão a velocidade, a qualidade e o custo de impressão, que neste 
caso podem estar priorizados da seguinte forma: velocidade (20%), qualidade (30%) 
e custo (50%), sendo estas porcentagens os pesos utilizados na priorização dos 
critérios. 

7.3.4 GDE4 - Alternativas de solução aceitáveis para o problema ou questão 
são identificadas 

A identificação de alternativas de solução deve ser realizada de forma que seja 
possível fazer uma boa avaliação e uma implementação correta. Sempre que 
possível, os principais envolvidos no problema devem estar presentes na execução 
desta atividade, bem como especialistas e pessoas que serão afetadas pelo 
problema ou pela(s) solução(ões).  

Uma boa prática para a identificação das possíveis soluções é realizar um trabalho 
de grupo ou reuniões de brainstorming, bem como buscar dados históricos, de forma 
que, além das alternativas de solução, sejam levantados os riscos, problemas, 
vantagens e desvantagens das referidas alternativas, além de possíveis premissas e 
restrições para a implementação de uma solução.  

É importante, neste momento, a avaliação (quantitativa) dos riscos de 
implementação de cada solução, pois caso alguma solução seja considerada 
inviável, devido ao seu risco, provavelmente esta não deverá ser levada para a 
próxima fase do processo. Esta avaliação considera a probabilidade de ocorrência, o 
impacto e se a implementação desta solução afetará o processo de 
desenvolvimento, o produto final ou qualquer outra atividade em alguma fase futura.  

Deve ser levantado o maior número possível de alternativas de solução e, se, a 
qualquer momento do processo formal de decisão, outra alternativa de solução for 
identificada, esta também deverá ser registrada. 

7.3.5 GDE5 - Os métodos de avaliação das alternativas de solução são 
selecionados de acordo com sua viabilidade de aplicação 

Não existe um consenso sobre qual o melhor método a ser utilizado em um 
processo formal de decisão, pois eles dependem diretamente de vários fatores, tais 
como o nível de precisão requerido na resposta, o tempo disponível para a tomada 
de decisão, os recursos a serem empregados, o grau de conhecimento da equipe na 
aplicação de um método específico, a complexidade do problema, as informações 
disponíveis para a tomada de decisão etc. Enquanto alguns problemas podem 
necessitar usar apenas um método de avaliação, outros problemas podem requerer 
diversos métodos para se determinar que alternativa de solução melhor se aplica ao 
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problema definido. Especial atenção deve ser dada à capacidade do método de 
focar no problema em questão e não ser influenciável por problemas secundários. 

Assim, os métodos a serem usados para avaliação podem variar desde uma simples 
reunião a simulações com uso de modelos probabilísticos complexos, chegando ao 
desenvolvimento de sistemas especialistas para situações mais específicas. O nível 
de detalhamento, sofisticação ou complexidade de um método pode variar de acordo 
com a necessidade, o custo, o prazo, o desempenho e o impacto com que um 
problema pode afetar uma operação de serviço. 

Exemplos de métodos de avaliação tais como simulação das soluções descritas, 
árvores de decisão, análise de custo/benefício podem ser encontradas em [CLEMEN 
e REILLY, 2004]. Uma listagem de métodos mais simples tais como reuniões de 
Brainstorming, técnica Delphi, Multivotação Ponderada, Análise de Pareto e 
Comparação aos Pares podem ser encontrados em [WILDMAN e WARNER, 2003]. 
Outros métodos mais complexos tais como Redes Bayesianas [JENSEN, 1996], 
Análise Multicritério [BANA e COSTA e VANSNICK, 1995] e Dinâmicas de Sistemas 
[BARROS, 2001] também podem ser utilizados. 

7.3.6 GDE6 - Soluções alternativas são avaliadas usando os critérios e 
métodos estabelecidos 

Avaliar as alternativas significa realizar o serviço necessário para aplicar os métodos 
selecionados às possíveis soluções listadas. Deve-se comparar os resultados 
obtidos em cada alternativa com relação aos critérios estabelecidos. Ao realizar a 
análise de uma alternativa, faz-se necessário verificar se ela está adequada às 
restrições e premissas impostas tanto pelo problema quanto pela própria alternativa 
em questão. A elaboração de um breve parecer do resultado obtido após a aplicação 
dos critérios de seleção a cada alternativa analisada auxilia a avaliação da 
adequabilidade da escolha e serve como justificativa para futuros questionamentos. 

No exemplo da escolha da impressora, citado anteriormente (GDE4), seria possível, 
por exemplo, utilizar uma Multivotação Ponderada para a escolha da impressora, 
segundo os critérios estabelecidos. Assim, para cada impressora levantada como 
alternativa, seriam efetuados votos que atribuiriam pontos a cada impressora, 
considerando cada critério especificado. Após esta votação, ponderam-se os pontos, 
com base na priorização dos critérios e calcula-se o somatório de pontos para cada 
impressora. Desta forma, a impressora com a maior quantidade de pontos, em 
princípio, seria a mais adequada para a aquisição. 

7.3.7 GDE7 - Decisões são tomadas com base na avaliação das alternativas 
utilizando os critérios de avaliação estabelecidos 

Tomar a decisão adequada implica escolher, dentre as alternativas avaliadas, 
aquela que melhor se enquadra nos critérios determinados e faz com que o 
problema seja resolvido.  

Todo o processo de escolha da solução deve ser documentado para que 
questionamentos futuros possam ser esclarecidos. Assim, considera-se uma boa 
prática registrar os motivos que justificaram a escolha de uma solução, bem como os 
motivos que levaram à exclusão das demais alternativas. 
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Após a escolha da alternativa de solução, é aconselhável traçar algumas 
recomendações para a sua implementação. Isto significa traçar as linhas gerais da 
forma como a solução escolhida será implementada, podendo conter informações 
adicionais, recomendações, responsáveis etc. Além disso, aconselha-se a 
comunicação das decisões a todos os interessados. 

Dependendo do tipo de decisão a ser tomada, é importante que se verifiquem os 
riscos associados a esta implementação, os quais já podem ter sido identificados e 
avaliados ao se identificar as alternativas de solução. Possíveis respostas aos riscos 
(contenções ou contingências), necessárias para sua eliminação ou mitigação, 
devem ser definidas. Algumas abordagens para gerenciamento de risco podem ser 
encontradas em [BOEHM, 1991]; HALL, 1998;  [CARR et al., 1993]].  

Durante toda a execução do processo, considera-se uma boa prática registrar as 
lições aprendidas, bem como os parâmetros utilizados para que, em decisões 
futuras, estas lições e parâmetros possam ser reutilizados. 

8 Gerência de Liberação (GLI) 

8.1 Propósito 

O propósito do processo Gerência de Liberação é implantar liberações de 
serviços e componentes de serviços em um ambiente de produção de uma 
forma controlada. 

O objetivo do processo de Gerência de Liberação (GLI) é garantir que as liberações 
de serviços novos ou modificados sejam realizadas de forma a não danificar o 
ambiente produtivo e a produzir os efeitos desejados. Para isto, as liberações devem 
ser planejadas, acordadas com as partes interessadas, testadas e implantadas de 
acordo com o planejado. 

 

8.2 Fundamentação teórica 

Liberar um serviço para a operação envolve: identificar os requisitos para a 
liberação, planejar a liberação, testar os componentes envolvidos na liberação, 
realizar a liberação, gerenciar a liberação, reverter a liberação (se necessário) e 
comunicar a situação da liberação às partes interessadas. 

De acordo com o CMMI-SVC [CMMI Product Team, 2010], uma liberação 
geralmente pode ser caracterizada em um dos três tipos: nova instalação; 
substituição; ou descontinuação do serviço. 

A necessidade de implantação de um novo serviço, ou de uma modificação em um 
serviço existente, pode estar relacionada à concepção de um novo serviço ou pode 
estar relacionada à implantação de uma correção referente à solução de um ou mais 
incidentes e/ou problemas. Independentemente da origem da modificação, este 
processo se relacionará com o processo de Gerência de Mudança (GMU) e 
Gerência de Configuração (GCO). No segundo caso, ou seja, implantação de uma 
modificação referente à correção para solucionar um incidente e/ou um problema, 
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este processo se relacionará diretamente com os processos de Gerência de 
Incidentes e de Solicitações de Serviços (GIS) e Gerência de Problemas (GPL). 

Entende-se por liberação, não apenas a transição para a produção dos 
componentes que realizarão o serviço, mas também de todos os aspectos 
relacionados ao serviço, que incluem a solução técnica em si, métricas, níveis de 
serviço, procedimentos, processos e conhecimentos [ORAND, 2013]. Isto é 
necessário para que o serviço seja adequadamente suportado durante sua fase de 
operação, entregando o valor de negócio planejado. 

De acordo com [TSO, 2011c], a correta implementação deste processo agrega valor 
ao negócio da seguinte forma: 

 Entregando a mudança de forma mais rápida, com custos menores e menos 
riscos; 

 Assegurando que os clientes e usuários possam usar os serviços novos ou 
modificados de forma a apoiar os objetivos de negócio; 

 Melhorando a consistência da abordagem da implementação para as 
mudanças no negócio, as equipes de serviços, os fornecedores e os clientes; 

 Contribuindo para atender a requisitos auditáveis por meio da rastreabilidade 
ao longo da transição do serviço. 

O correto planejamento da liberação é fundamental para seu sucesso. O 
planejamento visa a realizar a liberação de forma segura, minimizando os riscos e os 
custos envolvidos e maximizando as chances de sucesso. O planejamento da 
liberação está relacionado com o processo Gerência da Operação do Serviço 
(GOS), uma vez que a transição para a produção é uma das etapas da operação de 
serviço.  

Existe uma fase de sobreposição entre o processo de Gerência de Liberação (GLI) e 
o processo de Gerência da Operação do Serviço (GOS). Isto ocorre porque a 
responsabilidade do processo de Gerência de Liberação (GLI) não encerra no 
momento em que o serviço novo ou modificado é colocado em produção. Ela 
continua durante a fase inicial da operação para garantir que tudo está funcionando 
corretamente e que será possível obter os resultados esperados para o negócio. 
Esta etapa pode ser entendida como uma espécie de suporte pós-implantação (do 
inglês early life support) [ORAND, 2013]. 

Este processo também está relacionado com o processo Gerência de Continuidade 
e Disponibilidade de Serviços (GCD) que prevê o desenvolvimento de planos para 
garantir a continuidade dos serviços em caso de interrupção. 
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8.3 Resultados esperados 

8.3.1 GLI1 - Requisitos para liberações são estabelecidos e acordados com as 
partes interessadas 

É importante que todos os requisitos para a liberação em produção do serviço novo 
ou modificado sejam identificados, documentados e acordados entre as partes 
interessadas. 

Este resultado está relacionado com os resultados DSS 1, DSS 2 e DSS 3 do 
processo Desenvolvimento do Sistema de Serviços (DSS). Requisitos 
especificamente relacionados à liberação devem ser explorados, documentados e 
levados em consideração durante o desenvolvimento do novo serviço ou alteração 
de um serviço existente. Estes requisitos específicos podem estar relacionados, mas 
não estão limitados a: janelas de oportunidade para a liberação (períodos do mês, 
horas do dia etc.), procedimentos específicos necessários para reversão de 
liberações malsucedidas, entre outros. 

Em muitos casos, para serviços existentes, parte dos requisitos poderá ser 
proveniente dos ANS estabelecidos entre o cliente e o fornecedor do serviço. Em 
outros casos, a implantação do novo serviço ou de modificação em serviço existente 
pode impactar em ANS já existentes. É importante analisar o impacto dos requisitos 
da transição do novo serviço em relação ao ambiente de serviços já existente.  

Este resultado relaciona-se também com o resultado GSI 1 do processo de Gerência 
da Segurança da Informação (GSI), uma vez que os requisitos de segurança da 
informação precisam ser levados em consideração no planejamento dos requisitos 
de liberação. 

 

8.3.2 GLI2 - Liberações de serviços e componentes de serviços são 
planejadas 

Planejar uma liberação envolve analisar e prever todos os aspectos relacionados à 
transição do serviço para a operação. O planejamento da liberação está diretamente 
relacionado com o processo de Gerência da Operação do Serviço (GOS), uma vez 
que a liberação é uma das fases do desenvolvimento de um novo serviço ou de uma 
modificação em um serviço existente. Também está diretamente relacionado com o 
processo de Gerência da Capacidade e Disponibilidade (GCD), pois este processo 
se ocupa dos recursos necessários para manter a operação de serviços no médio e 
longo prazos. 

O planejamento de uma liberação deve levar em conta diversos fatores, incluindo, 
quando pertinente, a existência de alguma “janela” de oportunidade mais adequada 
para a liberação. Muitas vezes o serviço possui a característica de picos de 
utilização, que são períodos nos quais o serviço é mais solicitado que em outros 
momentos. Nestes casos, não se recomenda implementar modificações no ambiente 
nestes períodos. 

O planejamento deve levar em conta ainda, a possibilidade de uma liberação 
escalonada para determinados grupos de usuários, como forma de reduzir riscos. 
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Por exemplo, se uma atualização de plataforma de software está planejada para ser 
instalada em um parque industrial de grande porte, pode-se optar por fazer a 
liberação incialmente para um grupo pequeno de usuários, geralmente em uma 
única planta. Confirmado o sucesso da liberação inicial, o roll-out pode ser realizado 
para as demais plantas. 

É importante que a organização possua uma política definida para tratar liberações 
emergenciais. Uma liberação emergencial pode estar relacionada a um incidente 
que necessite de uma modificação do serviço ou componente do serviço em caráter 
emergencial. Geralmente, estas políticas preveem alguma forma de realizar a 
liberação de forma mais ágil, alterando a ordem normal de execução do processo. 
Estas políticas podem prever, por exemplo, um procedimento simplificado para a 
aprovação ou a atribuição de uma prioridade especial para passar à frente de outras 
liberações. No entanto, isto não significa que uma liberação emergencial será 
realizada sem os controles e garantias necessários. Também é importante que esta 
política preveja os critérios para que uma liberação seja considerada emergencial e 
que o processo regular seja retomado assim que a situação de emergência tenha 
sido resolvida. 

De acordo com o CMMI-SVC [CMMI Product Team, 2010], o plano deve conter, mas 
não está limitado a: 

 Identificação dos componentes de serviços prontos para a transição; 

 Tipo de liberação: instalação, substituição, descontinuação; 

 Abordagem para a aquisição (se houver); 

 Instalação e integração dos componentes do sistema de serviços; 

 Identificação e tratamento de questões relacionadas à garantia; 

 Liberação em etapas, levando em consideração as dependências 
operacionais entre os componentes do serviço; 

 Critérios de aceitação da liberação; 

 Restrições de recursos; 

 Provisão inicial de itens de consumo; 

 Procedimentos de rollback para reverter liberações malsucedidas e retornar o 
ambiente para a última situação estável; 

 Treinamento da equipe de liberação do serviço e suporte; 

 Comunicação para as partes interessadas sobre o estado da transição e as 
mudanças nos serviços. 

 

8.3.3 GLI3 - As liberações de serviços e componentes são avaliadas antes da 
implantação 

As liberações devem ser testadas em relação aos critérios acordados, antes que 
sejam disponibilizadas no ambiente alvo. Caso os critérios não tenham sido 
atendidos, uma decisão deve ser tomada junto às partes envolvidas. Esta decisão 
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pode ser a de alterar o cronograma da implantação até que as conformidades 
tenham sido solucionadas, ou seguir com a implantação, caso as não conformidades 
sejam consideradas aceitáveis. Esta decisão precisa ser tomada levando-se em 
consideração, principalmente, a ótica do cliente e/ou usuário e os impactos que esta 
decisão terá sobre os ANS estabelecidos. 

Para que a liberação seja bem sucedida é importante que haja a garantia de que 
todos os componentes envolvidos estejam em condições adequadas de entrega. Isto 
pode envolver, mas não está limitado a: 

 Instalações: disponibilização de ambientes físicos adequados à realização do 
serviço, o que pode incluir salas com requisitos especiais como, por exemplo, 
controle de temperatura e umidade, controle de acesso etc., mobiliário 
ergonomicamente adequado ao desempenho das atividades, entre outros. 

 Equipamentos: disponibilização de servidores, computadores, dispositivos 
móveis, equipamentos de rede etc. em condições adequadas para o 
fornecimento do serviço; 

 Softwares: disponibilização de sistemas operacionais, sistemas gerenciadores 
de banco de dados, softwares de monitoramento, sistemas gerenciadores de 
filas, sistemas aplicativos etc.;  

 Documentação: disponibilização de procedimentos documentados que 
apoiam a operação e, consequentemente, a liberação. 

 Outros componentes do serviço: disponibilização de outros componentes 
envolvidos como pessoas habilitadas, treinadas e disponíveis, entre outros. 

As evidências de que esta prontidão tenha sido avaliada incluem listas de verificação 
preenchidas, resultados de testes de hardware e/ou software, além de laudos 
técnicos e pareceres de especialistas. 

 

8.3.4 GLI4 - As liberações de serviços e componentes aprovadas são 
implantadas 

A aprovação de uma liberação está relacionada à autorização para transferência do 
serviço ou componente do serviço para o ambiente alvo. 

Quando a implantação de um novo serviço envolver questões relacionadas a 
software, é importante observar que será enviada para a produção a versão estável 
que está em baseline classificada como adequada para a transição. Apenas 
componentes que façam parte da baseline versionada para a produção poderão ser 
liberados. Isto envolve alinhamento com o processo de Gerência de Configuração 
(GCO) e com o gerenciamento de repositórios específicos que armazenam 
componentes liberados para a produção. 
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8.3.5 GLI5 - A integridade de hardware, software e outros componentes do 
serviço é garantida durante a implantação da liberação 

Durante o processo de implantação do novo serviço ou do serviço modificado, é 
importante garantir que todos os elementos envolvidos permaneçam íntegros. Isto 
significa garantir que o ambiente alvo não será afetado pela entrada do novo serviço 
ou serviço modificado. 

Na fase de planejamento da liberação, as interfaces com o ambiente e os serviços 
existentes devem ser analisadas. Possíveis impactos precisam ser dimensionados e 
tratados. Isto inclui a avaliação sobre o impacto que o novo serviço ou serviço 
modificado poderá trazer para o hardware, o software e demais componentes do 
ambiente. 

Este resultado tem forte relacionamento com processo GCD no que diz respeito ao 
planejamento e monitoramento da continuidade e disponibilidade dos serviços. 

 

8.3.6 GLI6 - Liberações que não tiveram sucesso na implantação são 
revertidas ou remediadas, quando pertinente 

Caso uma liberação não tenha sido bem sucedida, é importante que haja 
procedimentos planejados (e, se possível, testados) para que ela possa ser tratada 
adequadamente. Em casos extremos, isto pode significar reverter a liberação, ou 
seja, voltar o ambiente à situação anterior à liberação. Caso isto não seja possível, 
procedimentos para reduzir os impactos no ambiente alvo devem ser adotados, de 
acordo com o planejado. 

As implantações malsucedidas devem ser analisadas, de modo a identificar sua 
causa raiz e prevenir uma nova ocorrência. Isto pode ser realizado utilizando os 
procedimentos definidos no processo de Gerência de Problemas (GPL). 

Este resultado está relacionado diretamente com o resultado GMU 6 do processo de 
Gerência de Mudanças (GMU). 

Em uma avaliação a organização não é obrigada a apresentar liberações que não 
foram bem sucedidas e que tenham sido revertidas ou minimizadas, se a situação 
não se apresentou até o momento. Porém é obrigatório que o processo de liberação 
e tratamento para minimizar os efeitos esteja estabelecido, para ser utilizado quando 
for necessário. 

Este resultado tem forte relacionamento com o processo GCD no que diz respeito ao 
planejamento e monitoramento da disponibilidade dos serviços. 

 

8.3.7 GLI7 - Informações da liberação são comunicadas às partes 
interessadas 

Como parte dos procedimentos de liberação, a organização deve prever uma etapa 
de comunicação sobre os resultados da liberação para as partes interessadas. Isto 
pode ser feito por e-mail, seções de FAQ (frequently asked questions) da Intranet ou 
em reuniões presenciais de posicionamento [CMMI Product Team, 2010]. 
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Um Plano de Comunicação elaborado no início do planejamento pode auxiliar na 
visibilidade sobre os procedimentos de comunicação que serão utilizados para cada 
etapa do processo e também para cada uma das partes interessadas, o que inclui a 
etapa de liberação do serviço. Isto está relacionado com o resultado GOS 15 do 
processo Gerência da Operação do Serviço (GOS). 

Estas informações devem ser disponibilizadas nas diversas fases do processo de 
liberação: planejamento, implantação e pós-implantação. 

Este resultado está relacionado com o resultado DSS 23 do processo de 
Desenvolvimento do Sistema de Serviços (DSS). 

9 Gerência de Riscos (GRI) 

9.1 Propósito 

O propósito do processo Gerência de Riscos é identificar, analisar, tratar, 
monitorar e reduzir continuamente os riscos em nível organizacional e da 
operação do serviço. 

O processo Gerência de Riscos deve ser aplicado tanto a riscos relacionados à 
operação dos serviços quanto a riscos organizacionais. Este processo engloba as 
atividades de identificação e controle dos riscos, associadas a ações de mitigação e 
contingência, no intuito de garantir a redução contínua destes riscos e de seu 
impacto nas operações de serviços ou na organização.  

Apesar do planejamento (incluindo a identificação e priorização) e monitoração dos 
riscos serem iniciados no nível G, com os resultados GOS 6 e GOS 14 do processo 
Gerência da Operação do Serviço (GOS), a gerência de riscos no nível C acrescenta 
aspectos diferentes como, por exemplo, a necessidade de planos de mitigação e a 
monitoração proativa para avaliar as situações dos riscos e do progresso das 
atividades de tratamento, e determina que sejam estabelecidas estratégias a serem 
seguidas nas operações de serviços para identificação e tratamento dos riscos. 

9.2 Fundamentação teórica 

O IEEE define risco como a probabilidade de um evento, perigo, ameaça ou situação 
ocorrer associado a indesejáveis consequências, ou seja, um problema potencial 
[IEEE, 2001].  

A execução de serviços envolve um conjunto de incertezas que podem levar a 
resultados negativos. Na grande maioria dos casos, estes resultados podem ser 
evitados ou reduzidos se houver preocupação em antecipar possíveis problemas 
com o uso de práticas de gestão proativa, identificando e resolvendo os principais 
riscos.  

Todo tipo de atividade envolve riscos: as atividades externas à prestação do serviço 
em si, que normalmente são chamadas de organizacionais, também possuem riscos 
associados. É importante não negligenciar o gerenciamento destes riscos. A 
gerência de riscos deve ser conduzida durante todo o período vigente das atividades 
ou serviços às quais estiver associada, desde seu planejamento até a conclusão. 
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Associados a todo risco existem, segundo [PFLEEGER, 2004], três fatores: 
probabilidade de que o risco ocorra; perda ou impacto gerado como consequência; e 
grau em que se pode mudar o resultado do risco. A fim de calcular a exposição ao 
risco para quantificar seus efeitos deve-se multiplicar a probabilidade pelo impacto. 
Para tal, deve ser estabelecida alguma forma de quantificação dos fatores: 
probabilidade e impacto. 

Três abordagens para tratar os riscos são apresentadas por [PFLEEGER, 2004]: 
evitar o risco (mitigando sua probabilidade de ocorrer); assumir o risco (mitigando 
seus efeitos); ou transferir o risco. Para os riscos que serão tratados devem ser 
desenvolvidos planos de mitigação, que visam reduzir a probabilidade e/ou o 
impacto, e planos de contingência, que especificam o que fazer quando o risco se 
torna um fato. 

Existem diversas referências de processos para gerência de riscos. [BOEHM, 1991] 
foi um dos primeiros autores a tratar riscos em projetos de software e propôs uma 
abordagem para a gerência de riscos, inspirada no modelo espiral, também proposto 
por ele. Ele elaborou, por meio de um survey, um checklist com as dez principais 
fontes de riscos e um processo composto de duas etapas [BOEHM, 1991]: a 
avaliação e controle dos riscos. A etapa de avaliação envolve a identificação 
(produção de uma lista de riscos), análise (avaliação da probabilidade e impacto) e 
priorização (ordenação) dos riscos. O controle engloba o planejamento (preparação 
para tratamento dos riscos), resolução (execução de ações de mitigação e 
contingência) e monitoração (acompanhamento da operação de serviço para 
verificar a resolução de riscos tomando ações corretivas quando necessário). 

A norma ISO/IEC 12207 [ISO/IEC, 2008] estabelece como propósito para o 
subprocesso Gerência de Riscos “identificar, analisar, tratar e monitorar os riscos 
continuamente”. Dentre os resultados esperados, estabelecidos por esta norma 
estão: a determinação do escopo da gerência de riscos; definição e implementação 
de estratégias apropriadas; identificação, análise e priorização dos riscos; aplicação 
de medidas para avaliação dos riscos e das atividades de tratamento dos riscos; e 
tratamento para evitar o impacto dos riscos prioritários. 

O IEEE Std 1540 [IEEE, 2001] também apresenta um processo para gerenciamento 
de riscos composto das seguintes atividades: Planejar e Implementar a Gerência de 
Riscos, Gerenciar Informações sobre a Evolução dos Riscos, Realizar Análise dos 
Riscos, Realizar Monitoração dos Riscos, Realizar Tratamento dos Riscos e Avaliar 
o Processo Gerência de Riscos. 

No PMBOK [PMI, 2013], uma das áreas de conhecimento é o gerenciamento de 
riscos, onde são apresentados seis processos associados: Planejamento da 
Gerência de Riscos; Identificação de Riscos; Análise Qualitativa de Riscos; Análise 
Quantitativa de Riscos; Planejamento de Resposta a Riscos; e Controle e 
Monitoração de Riscos. 

 [CARR et al., 1993] apresentam seis atividades para gerência de riscos: identificar; 
analisar; planejar; acompanhar; controlar; e comunicar. As atividades são 
apresentadas de forma cíclica para enfatizar que a gerência de riscos é um processo 
contínuo, seguindo um fluxo lógico de identificação, análise, planejamento, 
acompanhamento e controle, tendo a comunicação como um canal para o fluxo de 
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informações. Apresentam, ainda, uma forma de realizar a identificação, auxiliada 
pelo uso de um questionário baseado em uma taxonomia. A taxonomia apresentada 
está organizada em três níveis: classes; elementos; e atributos. 

O Software Technology Support Center (STSC) [STSC, 2005] propõe um processo 
composto das atividades de planejamento, avaliação (identificação e análise), 
tratamento, monitoração e documentação de riscos, apresentando também um 
checklist para apoiar a gerência de riscos. 

Em [HALL, 1998], a autora propõe um processo, caracterizado por identificação, 
análise, planejamento, acompanhamento e resolução de riscos, e técnicas 
associadas para apoiar a execução das atividades de gerência de riscos. De modo 
geral, um processo para gerenciamento de riscos contém quatro etapas principais 
[COSTA, 2005]: identificação; análise; planejamento; e controle. Existem, no 
entanto, diversas formas de realizar e estruturar essas atividades.  

9.3 Resultados esperados 

9.3.1 GRI1 - O escopo da gerência de riscos é determinado 

Normalmente, aplica-se a gerência de riscos dentro do âmbito dos serviços, mas 
este processo também deve ser aplicado para atividades organizacionais.  

Para que este resultado esperado seja atendido deve-se definir claramente a 
abrangência de aplicação do processo de gerência de riscos na organização em 
relação à sua estrutura organizacional e de processos. Por exemplo, o processo de 
gerência de riscos pode ser aplicado no âmbito de todos as operações de serviços e 
na área de melhoria de processos e treinamento organizacional. Isto deve estar 
explícito em algum documento da organização, por exemplo, na política 
organizacional (prevista pelo AP2.1, subitem (i)) ou diretriz. 

 

9.3.2 GRI2 - As origens e as categorias de riscos são determinadas e os 
parâmetros usados para analisar riscos, categorizá-los e controlar o 
esforço da gerência de riscos são definidos 

A fim de facilitar e garantir a completude da identificação de possíveis riscos, assim 
como para garantir uma homogeneidade na forma de análise, a organização deve 
definir uma classificação e critérios para determinação da probabilidade e da 
severidade dos riscos.  

Atividades que dependam da disponibilidade e da continuidade dos serviços 
envolvem diversos riscos, assim como uma mudança em serviços, e, portanto, se 
recomenda o seu tratamento por meio de uma gerência de risco sistemática.  

Existem na literatura vários exemplos de possíveis fontes e taxonomia de riscos que 
podem ser utilizadas para derivar as origens e categorias a serem utilizadas pela 
organização. A taxonomia proposta em  [CARR et al., 1993] apresenta classes, 
elementos e atributos para os quais pode haver riscos relacionados. 

Deve ser definida a forma como a organização determina a probabilidade e 
severidade dos riscos. Estas estimativas da probabilidade e impacto dos riscos 
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podem ser realizadas quantitativa ou qualitativamente. Estimativas quantitativas são 
trabalhosas e de custo elevado, sendo mais comum o uso de estimativas qualitativas 
(com valores como alto, médio e baixo). Esta definição dos parâmetros a serem 
utilizados para probabilidade e impacto dos riscos fornece um critério consistente 
para a priorização dos riscos a serem gerenciados. Um exemplo de um conjunto de 
parâmetros seria: (1) probabilidade: baixa (0,0 a 0,3), média (0,4 a 0,7) e alta (0,8 a 
1,0); (2) impacto: baixo (0 a 3), médio (4 a 6), alto (7 a 8) e muito alto (9 a 10). Com 
este exemplo de parâmetros é possível, após determinar a probabilidade e o 
impacto de um risco, calcular sua exposição, multiplicando-se os fatores. Deve-se 
disponibilizar orientações para o uso dos parâmetros (por exemplo, quando um risco 
pode ser classificado como de alto impacto) e limites para determinar a estratégia a 
ser utilizada (aceitar o risco, transferi-lo ou evitá-lo). A medida de exposição do risco 
poderá ser utilizada também para estimar e controlar o esforço da gerência de cada 
um dos riscos, isto é, riscos com baixa exposição demandarão menos esforço de 
gerência das atividades de mitigação e riscos com alta exposição demandarão mais 
esforço para gerenciá-los. 

 

9.3.3 GRI3 - As estratégias apropriadas para a gerência de riscos são 
definidas e implementadas 

Uma estratégia de gerência de riscos deve ser definida, relacionando aspectos 
como, por exemplo: escopo da gerência de riscos; métodos e ferramentas a serem 
utilizados na identificação, análise, mitigação e monitoração dos riscos e para a 
comunicação necessária; técnicas de mitigação a serem utilizadas; medidas para 
monitorar os riscos; periodicidade de monitoração e avaliação dos riscos. 
Normalmente a estratégia pode estar representada no plano de gerência de riscos a 
ser seguido. De qualquer forma, é importante que seja compatível com os itens 
definidos como parte da implementação dos resultados esperados GRI1 e GRI3. 

 

9.3.4 GRI4 - Os riscos da operação do serviço são identificados e 
documentados, incluindo seu contexto, condições e possíveis 
consequências para a operação do serviço e as partes interessadas 

A atividade de identificação de riscos pode fazer uso de várias abordagens incluindo 
[IEEE, 2001]:  

 uso de checklists pré-definidos com possíveis riscos; 

 reuniões e brainstormings com gerente e equipe de projeto com experiência em 
outros projetos; 

 análise de cenários e lições aprendidas em projetos anteriores com contexto 
semelhante; 

 exame de árvores de decisão com possíveis fatos que levem a prováveis riscos;  

 uso de taxonomias de riscos disponíveis na literatura ou definida para a 
organização. 
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Utilizando como base as possíveis origens e categorias de riscos definidas, deve-se 
identificar os potenciais riscos para a organização ou para a execução do serviço, 
assim como contexto e condições associadas (que envolvem as prováveis causas 
dos riscos) e decorrentes consequências. Por exemplo, no contexto de uma 
organização imatura, com procedimentos inadequados de gestão (provável causa), 
pode-se identificar um possível risco de alteração em serviço que tenha 
possibilidade de impactar no nível de serviço acordado, originando insatisfação do 
cliente e perdas financeiras. Estas informações devem ser documentadas. Ao longo 
da execução de serviços, problemas relacionados à mudança, gestão de capacidade 
e de disponibilidade (por exemplo) podem gerar novos riscos e alguns podem deixar 
de existir, tornando necessária uma revisão periódica dessa documentação. 

 

9.3.5 GRI5 - Os riscos são priorizados, estimados e classificados de acordo 
com as categorias e os parâmetros definidos 

Após identificar os riscos é possível que se tenha uma lista numerosa, sendo 
necessário organizá-los em categorias e determinar uma prioridade. Normalmente 
não é possível realizar ações para tratar e monitorar todos os riscos com boa 
relação de custo/benefício, sendo importante escolher um subconjunto. 

 A forma mais eficiente de realizar esta priorização é pelo cálculo do grau de 
exposição. Para isso, deve-se determinar a probabilidade e o impacto dos riscos, 
baseados nos parâmetros definidos (possíveis valores para probabilidade e 
impacto). De posse das estimativas dos riscos será possível o cálculo da exposição, 
multiplicando-se a probabilidade pelo impacto. Os riscos com maior grau de 
exposição são os principais candidatos a serem os escolhidos para serem tratados.  

Uma dificuldade, entretanto, é quantificar a probabilidade e o impacto. Quanto mais 
precisa for a estimativa, mais custosa é a sua obtenção. Portanto, em grande parte 
dos casos, aplica-se uma análise qualitativa (baixo, médio e alto) que pode ser 
traduzida para valores quantitativos simples (com uma escala de 0 a 10), baseada 
na experiência de especialistas e dados históricos de riscos anteriores.  

Na priorização dos riscos é interessante levar em consideração o grau de dificuldade 
para realização de ações de mitigação associadas ao risco que, em alguns casos, 
pode inviabilizar o tratamento de um risco apesar de seu alto grau de exposição. 
Deve-se documentar tanto a lista de riscos geral, com seus respectivos parâmetros 
estabelecidos, quanto a relação de riscos priorizada. Os interessados devem ser 
comunicados. 

 

9.3.6 GRI6 - Planos para a mitigação de riscos são desenvolvidos 

Com o intuito de mitigar os riscos, diminuindo a probabilidade de ocorrência ou 
atenuar os possíveis efeitos decorrentes, deve-se estabelecer planos de mitigação 
para os riscos prioritários, lembrando que a execução dessas ações traz custos 
adicionais à operação de serviço. Os planos de mitigação serão executados antes 
que o risco ocorra para diminuir sua probabilidade e/ou impacto. 



                                                                                                            

 

         

MR-MPS-SV – Guia de Implementação – Parte 5:2015 39/53
  

 

É importante, também, o desenvolvimento de planos de contingência para garantir 
que se esteja preparado para a ocorrência de um determinado risco que não se 
deseja aceitar. É importante mencionar que é possível escolher evitar um risco com 
o uso de planos de mitigação ou aceitá-lo, mas, para isso, deve-se estar preparado 
senão a gerência de riscos não será efetiva. Os planos de contingência devem ser 
colocados em prática apenas caso o risco torne-se uma realidade.  

Tanto para o plano de mitigação quanto para o plano de contingência devem ser 
definidos os responsáveis pela execução das ações. Deve-se definir formas de 
acompanhamento para os riscos e indicadores para disparar a execução de um 
plano de mitigação ou de contingência. De acordo com a interação com o GOS 6, a 
gerência de riscos deve ser feita de forma integrada ao plano da operação de 
serviço. 

 

9.3.7 GRI7 - Os riscos são analisados e a prioridade de aplicação dos 
recursos para o monitoramento desses riscos é determinada 

Deve-se garantir que os riscos que serão tratados pela gerência de riscos sejam 
escolhidos após uma análise que determine a prioridade para aplicação dos 
recursos. Como dito anteriormente, ações para gerência de riscos são custosas e, 
portanto, deve-se buscar a otimização de recursos materiais e humanos para a 
execução destas tarefas.  

 

9.3.8 GRI8 - Os riscos são avaliados e monitorados para determinar 
mudanças em sua situação e no progresso das atividades para seu 
tratamento 

A estratégia de gerência de riscos deve ser seguida, garantindo que os riscos sejam 
monitorados e reavaliados periodicamente e que os planos de mitigação e 
contingência estabelecidos sejam executados, quando necessário. Estes planos 
também devem ser revistos, pois alterações nos riscos podem demandar alterações 
nas ações de mitigação ou de contingência. 

No decorrer da execução dos serviços, a prioridade dos riscos já identificados pode 
mudar com a alteração da probabilidade de ocorrência ou do impacto previsto. Pode 
ser, também, que novos riscos surjam ou que as ações de mitigação não sejam tão 
eficientes a ponto de eliminar um risco. Portanto, é importante que a lista de riscos 
seja reavaliada periodicamente em conjunto com uma avaliação dos seus 
parâmetros de análise (probabilidade e impacto) e prioridade. Alterações realizadas 
no planejamento de riscos devem ser comunicadas aos interessados conforme 
pertinente. 

Uma característica importante deste processo Gerência de Riscos em relação ao 
gerenciamento de riscos previsto pelo processo Gerência da Operação do Serviço 
no nível G do MR-MPS-SV é a pró atividade na identificação e monitoração dos 
riscos com o intuito de evitar que eles ocorram de fato durante a execução dos 
serviços. 
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9.3.9 GRI9 - Ações apropriadas são executadas para corrigir ou evitar o 
impacto do risco, baseadas na sua prioridade, probabilidade, 
consequência ou outros parâmetros definidos 

Periodicamente deve-se realizar a monitoração dos riscos. Durante as atividades de 
monitoramento deve-se verificar a necessidade da execução de ações de mitigação 
e/ou contingência para os riscos, de acordo com a estratégia definida. Deve-se 
garantir que as ações que forem julgadas necessárias sejam executadas até sua 
conclusão.  

Uma forma de garantir a execução das ações de mitigação é integrá-las ao plano de 
operação de serviço. As ações de contingência podem ser gerenciadas por meio de 
planos de ação, visto que estes somente existirão se o risco se concretizar, ou seja, 
caso se transforme em fato. 

10 Gerência de Segurança da Informação (GSI) 

10.1 Propósito 

O propósito do processo Gerência da Segurança da Informação é gerenciar a 
segurança da informação durante toda a operação do serviço, no nível de 
segurança previamente acordado 

 

O objetivo do processo Gerência da Segurança da Informação (GSI) é garantir a 
segurança no gerenciamento de serviços em um nível adequado e acordado com as 
partes interessadas. 

 

10.2 Fundamentação teórica 

A segurança da informação é uma questão crítica para todos os tipos de 
organização. Nos últimos anos, aspectos relacionados com a segurança da 
informação tornaram-se mais críticos ainda, especialmente devido ao crescimento 
das facilidades de armazenamento e acesso a dados, ao crescimento do uso da 
Internet e à expansão da computação em nuvem. Relatos de vazamento de 
informações confidenciais de clientes provenientes de empresas têm sido 
constantes na imprensa. 

O modelo ITIL  [TSO, 2011b] define o propósito da gerência de segurança da 
informação como sendo “alinhar a segurança da Tecnologia da Informação (TI) com 
a segurança do negócio e assegurar que a confidencialidade, a integridade e a 
disponibilidade dos ativos, das informações, dos dados e dos serviços de TI da 
organização sempre atendam às necessidades do negócio”. 

O objetivo da gerência de segurança da informação é proteger os interesses 
daqueles que confiam nas informações e dos sistemas e comunicações que 
entregam estas informações, dos danos resultantes de falhas de confidencialidade, 
integridade e disponibilidade  [TSO, 2011b]. 
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De acordo com a ISO 20000-1 [ISO/IEC, 2011a] a segurança da informação refere-
se à “preservação da confidencialidade, integridade e acessibilidade da informação”. 
Além disto, pode-se adicionar outras características como autenticidade, 
responsabilidade, não repúdio e confiabilidade. 

Para [ORAND, 2013], a segurança é atingida quando disponibilidade, 
confidencialidade, integridade e autenticidade são atingidas. De acordo com o autor: 

 Disponibilidade: a informação está disponível quando dela se necessita e o 
sistema pode resistir a ataques, prevenir falhas e recuperar-se das falhas, 
quando estas ocorrerem. 

 Confidencialidade: a informação é acessada apenas por quem tem direito a 
acessá-la. 

 Integridade: a informação é completa, precisa e protegida contra modificações 
não autorizadas. 

 Autenticidade: a informação trocada entre parceiros é confiável. 

Gerenciar os aspectos relacionados à segurança da informação começa com o 
estabelecimento de uma política organizacional para a segurança. No que se refere 
aos serviços, esta política deve conter  [TSO, 2011b]: 

 Uma visão geral da política de segurança; 

 Uma política de uso correto e incorreto dos ativos; 

 Uma política de controle de acesso; 

 Uma política de controle de senhas de acesso; 

 Uma politica de e-mails; 

 Uma política de Internet; 

 Uma política de antivírus; 

 Uma política de classificação das informações; 

 Uma política de acesso remoto; 

 Uma política relacionado ao acesso a serviços, informações e componentes 
por parte de fornecedores; 

 Uma política de violação de copyright para materiais eletrônicos; 

 Uma política de descarte de ativos; 

 Uma política de retenção de registros. 

A Norma Internacional ISO 20000 [ISO/IEC, 2011a] estabelece que a organização 
deve prover controles relacionados à segurança da informação para: 

 Preservar a integridade, a confidencialidade e a acessibilidade dos ativos de 
informação; 

 Atender aos requisitos da política de segurança da informação; 

 Alcançar os objetivos da segurança da informação; 
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 Gerenciar os riscos associados à segurança da informação. 

O processo de Gerência de Segurança da Informação (GSI) se relaciona ao 
processo de Gerência de Incidentes e de Solicitações de Serviços (GIS) no que se 
refere ao gerenciamento de incidentes relacionados aos aspectos de segurança da 
informação. Neste caso, procedimentos específicos para tratar estes aspectos 
devem ser estabelecidos e utilizados. 

O GSI também se relaciona com o processo de Gerência de Mudanças (GMU), pois 
aspectos relacionados à segurança da informação deverão também ser analisados 
ao se analisar os impactos das solicitações de mudanças. 

Este processo se relaciona ainda com o processo de Gerência de Riscos (GRI) uma 
vez que os riscos de segurança são um tipo de risco, sujeito às políticas de 
gerenciamento de riscos da organização. É comum, no entanto, que este tipo de 
risco seja tratado de forma particular e com maior prioridade que outros tipos de 
risco. 

Este processo também se relaciona com o processo de Desenvolvimento do 
Sistema de Serviços (DSS) no que diz respeito ao desenvolvimento de serviços e 
componentes de serviços que levem em consideração todos os aspectos 
relacionados à segurança da informação, especialmente na etapa de design do 
serviço. 

Informações mais detalhadas acerca da implementação de um Sistema de 
Gerenciamento da Segurança da Informação (ou do original, em inglês Information 
Security Management System - ISMS) podem ser encontradas na família de Normas 
Internacionais ISO/IEC 27000. O objetivo desta família é “fornecer requisitos para 
estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o Sistema de 
Gerenciamento da Segurança da Informação” [ISO/IEC, 2013]. 

 

10.3 Resultados esperados 

10.3.1 GSI1 - Os requisitos de segurança da informação são identificados e 
acordados 

É importante que todos os requisitos relacionados à segurança da informação sejam 
identificados, documentados e acordados entre as partes interessadas. Requisitos 
de segurança da informação podem ser definidos de forma organizacional por meio 
de uma política ou um procedimento de amplitude geral. Isto significa que estes 
requisitos serão aplicados a toda a organização e a todos os serviços por ela 
prestados. Também pode haver requisitos específicos para um determinado tipo de 
serviço ou até mesmo para um cliente em especial. Nestes casos, os requisitos de 
segurança da informação devem estar descritos em documentos específicos do 
serviço ou do cliente. 

Existem situações onde o contrato com o cliente não permite a divulgação de seus 
requisitos de segurança da informação. Nestes casos, esta privacidade deverá ser 
respeitada e garantida pelo prestador de serviço. 
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Este resultado está relacionado com os resultados DSS 1, DSS 2 e DSS 3 do 
processo Desenvolvimento do Sistema de Serviços (DSS). Requisitos 
especificamente relacionados à segurança da informação devem ser explorados, 
documentados e levados em consideração durante o desenvolvimento do novo 
serviço ou alteração de um serviço existente. 

 

10.3.2 GSI2 - Critérios para avaliação dos riscos de segurança da informação e 
níveis aceitáveis desses riscos são identificados 

Um risco, neste contexto, representa uma ameaça aos requisitos de segurança da 
informação. Esta ameaça pode ser proveniente de riscos externos (provenientes de 
possibilidade de danos causados por agentes externos à organização) ou podem ser 
internos (danos provenientes de membros internos à própria organização). 

Critérios devem ser definidos para que os riscos possam ser avaliados. Quanto mais 
objetivos forem os critérios, mais precisa será a gerência da segurança da 
informação. 

Independentemente da origem do risco, ou dos critérios utilizados para avaliá-lo, as 
medidas para evitar que o risco ocorra implicam em custos para a organização. Um 
equilíbrio deve ser estabelecido entre a tolerância ao risco e os custos envolvidos 
para eliminá-lo. Para isto é necessário definir qual é o nível aceitável para cada 
risco, sob a ótica dos envolvidos. Isto significa que a estratégia para o tratamento do 
risco será definida em função deste nível de tolerância. Para alguns casos, em 
função do custo envolvido na eliminação ou na prevenção ser mais alto do que o 
impacto de sua ocorrência, uma estratégia de aceitação poderá ser adotada. Em 
outros casos, quando o dano (impacto) causado pela ocorrência do risco for 
inaceitável para a organização, uma estratégia de mitigação ou até mesmo de 
eliminação deverá ser definida. Portanto, as medidas serão adotadas para garantir o 
nível de tratamento condizente com o nível de risco que a organização está disposta 
a aceitar. 

Quanto mais sensíveis forem as informações que estão sendo manipuladas pelo 
serviço, mais rigorosos devem ser os critérios. 

 

10.3.3 GSI3 - Riscos de segurança da informação são identificados 

Os riscos relacionados à segurança da informação precisam ser identificados e 
documentados, utilizando os critérios anteriormente definidos. Isto envolve a análise 
de todos os componentes do serviço, bem como suas interfaces. Um sistema é tão 
seguro quanto o mais fraco de seus elementos. 

Um risco de segurança da informação é uma ameaça que pode se materializar e 
causar uma interrupção no serviço ou uma queda na sua qualidade. Quando o risco 
de segurança da informação se materializa, então ele é considerado um incidente de 
segurança da informação. Este risco, quando materializado, pode causar a perda de 
um ou mais aspectos relacionados à segurança da informação: disponibilidade, 
confidencialidade, integridade ou autenticidade. 
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Os riscos relacionados à segurança da informação podem ser identificados no nível 
organizacional (riscos comuns a todos os serviços prestados pela organização), no 
nível de um serviço específico (riscos válidos apenas para aquele tipo de serviço) ou 
no nível de cliente (riscos válidos apenas para aquele cliente em específico). 

 

10.3.4 GSI4 - Riscos de segurança da informação são avaliados 

Avaliar os riscos de segurança da informação significa analisá-los levando-se em 
consideração os critérios definidos anteriormente.  

Esta avaliação pode ser realizada pela própria organização, por meio de auditorias 
internas, ou por terceiros, por meio de auditorias externas. As auditorias internas 
devem ser conduzidas por grupos independentes, especificamente constituídos para 
a realização da auditoria de segurança. Auditorias externas são realizadas por 
empresas contratadas especificamente com esta finalidade. Em geral são utilizadas 
listas de verificação para apoiar os procedimentos de auditoria, sejam elas internas 
ou externas. 

Avaliações externas de riscos organizacionais tornaram-se mais comuns após a 
promulgação e disseminação da Lei Sarbanes-Oxley (conhecida como SOX 404) de 
2004, que visava melhorar os procedimentos de governança das organizações. 

 

10.3.5 GSI5 - Medidas e controles de riscos de segurança da informação são 
definidos e implementados 

Políticas e diretrizes para o controle dos riscos de segurança da informação devem 
ser estabelecidas, incluindo as atividades de acompanhamento e as medidas que 
devem ser realizadas para o acompanhamento. 

Os procedimentos de controle devem ser definidos de modo a apoiar a política de 
gerenciamento da segurança da informação estabelecida e para minimizar todas as 
ameaças identificadas e reconhecidas  [TSO, 2011b]. É por meio do controle dos 
riscos à segurança da informação que se evitam incidentes relacionados. 

Os controles devem estar relacionados aos riscos identificados. 

Implementar os controles de riscos envolve criar uma conscientização sobre 
segurança, desenvolvendo uma classificação e um sistema de registro de segurança 
e dados, segurança de redes, aplicativos, computadores e outros componentes do 
sistema de serviços. Implementação também envolve estabelecer segurança para 
as pessoas e segurança física, assim como gerenciamento de direitos de acesso 
[ORAND, 2013]. 

Neste resultado espera-se que a organização tenha implementado mecanismos para 
garantir a medição e o controle dos riscos relacionados à segurança da informação. 
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10.3.6 GSI6 - Incidentes de segurança são quantificados e registrados 

Os incidentes de segurança da informação devem ser detectados, registrados e 
quantificados. Um incidente de segurança da informação é um risco de segurança 
da informação, conhecido ou não, que se materializou. Quanto maior for a 
capacidade da organização de prever as possíveis ameaças à segurança da 
informação, maior será sua probabilidade de evitar incidentes desta natureza. 

De acordo com o CMMI-SVC [CMMI Product Team, 2010], incidentes relacionados à 
segurança podem ser: 

 Varredura de sistemas internos ou externos (redes, aplicações web, serviços 
de e-mail etc.); 

 Acesso de administrador (root) ou privilegiado para contas, aplicações, 
servidores, redes etc.; 

 Ataques de bloqueio ao serviço (denial of service), degradação de websites, 
códigos maliciosos (ex.: vírus); 

 Ataques internos ou mal uso de recursos (ex.: compartilhamento de senhas); 

 Perda de informações identificáveis de forma pessoal. 

Este resultado tem forte relacionamento com o processo GIS, no que diz respeito ao 
registro e tratamento de incidentes relacionados à segurança da informação. Assim 
como, com processo o GPL para identificar as causas raiz de problemas 
relacionados à segurança da informação. 

 

10.3.7 GSI7 - Questões relacionadas à segurança da informação são 
comunicadas às partes interessadas 

Como parte dos procedimentos relacionados à segurança da informação, a 
organização deve prever uma etapa de comunicação sobre os aspectos a ela 
relacionados para as partes interessadas. Isto pode ser feito por e-mail, seções de 
FAQ (frequently asked questions) da Intranet ou em reuniões presenciais de 
posicionamento [CMMI Product Team, 2010]. 

Um Plano de Comunicação elaborado no início do planejamento pode auxiliar na 
visibilidade sobre os procedimentos de comunicação que serão utilizados para cada 
etapa do processo e também para cada uma das partes interessadas, o que inclui os 
aspectos relacionados à segurança da informação. Isto está relacionado com o 
resultado GOS 15 do processo Gerência da Operação do Serviço (GOS). 

 

10.3.8 GSI8 - O impacto das mudanças na segurança da informação é 
analisado e relatado, quando pertinente 

Para cada mudança ocorrida na segurança da informação, deve-se analisar o 
impacto e relatá-lo, sempre que necessário. Uma mudança pode ser proveniente da 
mudança de um requisito de segurança da informação advinda do meio externo 
(cliente) ou interno (necessidade do próprio provedor do serviço). 
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Este resultado está relacionado com o processo de Gerência de Mudança (GMU), 
uma vez que todas as mudanças devem ser tratadas por este processo. 

Mudanças devem ser analisadas de modo a identificar se [ISO/IEC, 2011a]: 

 Ocorreram novos riscos de segurança da informação ou mudança em riscos 
existentes; 

 Houve impacto potencial em políticas e controles de segurança da 
informação. 

Em uma avaliação a organização não é obrigada a apresentar relatos do impacto de 
mudanças, se não houve impacto e a situação não se apresentou até o momento. 
Porém é obrigatório que o processo de análise do impacto seja feito, e previsto 
como relatar (formas, responsáveis e destinatários) para ser utilizado quando for 
necessário. 

Este resultado tem relacionamento com os processos GMU e GLI no controle de 
mudanças e liberações para ambiente de produção, respectivamente. 

11 Relato de Serviços (RLS) 

11.1 Propósito 

O propósito do processo Relato de Serviços é produzir e disponibilizar 
informações periódicas sobre os resultados alcançados pelas práticas 
relacionadas às operações dos serviços, que envolve desde a entrega do 
serviço, mudanças, cumprimento dos acordos de nível de serviço, incidentes, 
problemas, capacidade, disponibilidade, bem como informações sobre a 
contabilização dos serviços e a implementação de novos serviços, de forma a 
apoiar a comunicação e a tomada de decisão. 

O Relato de Serviços é responsável por gerar e disponibilizar informações sobre os 
resultados alcançados pelas práticas relacionadas aos serviços.  Envolve desde a 
entrega do serviço, mudanças, níveis de serviços (desempenho), incidentes, 
problemas (detectados e resolvidos), capacidade, disponibilidade, resultados da 
continuidade e disponibilidade, como a implementação de novos serviços. 

O Relato de Serviços pode ser também utilizado pela empresa como fonte de 
decisões e ações para a melhoria contínua. 

 

11.2 Fundamentação teórica 

O objetivo da comunicação dos resultados da execução dos serviços é produzir 
relatórios de serviços no tempo necessário e com informações precisas para apoiar 
a comunicação eficaz e a tomada de decisão. Este processo produz relatórios de 
serviço que atendem aos requisitos de informações do prestador de serviços, de 
clientes e de outras partes interessadas [ISO/IEC, 2011a].  

Estes relatórios de serviço são utilizados para comunicar informações e tomar 
decisões com base nos resultados dos relatórios de serviços ISO/IEC, 2010. 
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Para que os relatos de serviço atinjam os objetivos citados, é necessário analisar as 
necessidades das partes interessadas (não somente cliente) para que sejam 
determinadas as fontes de dados a serem tratadas, as frequências para a emissão 
dos relatos, incluindo os resultados dos processos relacionados ao Sistema de 
Gerenciamento de Serviços [ISO/IEC, 2011a]. 

É importante que as partes interessadas estejam envolvidas no estabelecimento da 
forma e conteúdo destes relatos, e que exista uma aprovação formal para o seu 
estabelecimento ou alteração. Os processos de serviços geram uma grande 
quantidade de dados, e nem todos são úteis para todas as partes. 

 

11.3 Resultados esperados 

11.3.1 RLS1 - As necessidades de relatórios de serviços são identificadas 
visando suprir informações para as partes interessadas 

Relatórios diferentes podem ser elaborados para partes interessadas com 
necessidades específicas, portanto, para cada possível relato de serviço deve ser 
levantado seu objetivo, focando nas possíveis decisões ou ações que os relatos 
devem suportar.  

Em geral, podemos dividir estas decisões/ações em 3 níveis: estratégicas, táticas e 
operacionais. 

A identificação das partes interessadas pode estar atrelada a estes níveis, facilitando 
a análise das necessidades de informações que devem ser incluídas nos relatos. 

 

11.3.2 RLS2 - O conteúdo do relatório de serviço é definido considerando as 
necessidades e requisitos identificados 

Com o resultado das análises necessidades das partes interessadas, o conteúdo de 
cada relatório de serviço deve ser derivado, englobando: 

 Objetivo; 

 Audiência; 

 Frequência; 

 Detalhes / informações sobre as fontes de dados; 

 Modo de apresentação das informações; 

 Responsáveis pela produção e envio dos relatórios. 

Informações usuais em relatórios de serviços envolvem: 

 Desempenho em relação às metas estabelecidas; 

 Eventos, incidentes e solicitações importantes ou impactantes; 

 Implementação de novos serviços ou de alterações realizadas; 
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 Status dos planos de continuidade e disponibilidade; 

 Informações sobre a disponibilidade e capacidade (atuais e futuras); 

 Problemas ou não conformidades relacionadas aos requisitos do sistema de 
gerenciamento de serviços; 

 Resultados de análises e medições de satisfação de cliente e de 
reclamações; 

 Dentre outros. 

É importante que os requisitos, o conteúdo e a forma dos relatos de serviços sejam 
validados com as partes interessadas. 

Por exemplo: o relatório não deveria se limitar a mostrar que o provedor de serviço 
atende (ou não) aos ANS, mas deveria indicar os incidentes (e problemas) que 
impactaram nos acordos e como a área está trabalhando para melhorar o 
desempenho dos ANS. 

Em especial, a organização interna está interessada em indicadores de desempenho 
e métricas para planejar e implementar oportunidades de melhoria. 

 

11.3.3 RLS3 - Relatórios são produzidos de acordo com os requisitos 
identificados e o conteúdo estabelecido 

A partir dos requisitos e conteúdos estabelecidos em RLS2, os relatos de serviços 
são produzidos. 

Recomenda-se a automatização da geração e envio destes relatórios. Se não for 
possível, é necessária uma análise de seu conteúdo para verificar se está 
consistente. Poderão ser utilizados resultados do processo Garantia de Qualidade 
(GQA) para auxiliar nestas atividades de análise. 

 

11.3.4 RLS4 - Os relatórios de serviços são comunicados às partes 
interessadas 

Os relatórios produzidos são enviados às partes interessadas, conforme requisitos 
definidos. 

Pode ser necessária a definição de reuniões para discutir os relatórios e para a 
elaboração de ações para tratar as informações apresentadas. 

12 Os atributos de processo no nível C 

A evolução do nível D para o nível C não apresenta novidades em termos dos 
atributos de processo já implantados no nível D. A evolução para o nível C do MR-
MPS-SV implica, portanto, como descrito na seção 4, apenas na definição e 
implementação dos sete novos processos com a mesma capacidade dos processos 
já implantados. 
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