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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

A edição do 46º Fórum de TIC Dataprev debateu a Gestão da Informação do Processo 
de Incidentes, tema de interesse de especialistas e técnicos de TI. As palestras abor-
daram o desafio diário de gerenciar grandes bancos de dados, garantindo alta disponi-
bilidade aos sistemas, em especial àqueles que apoiam políticas públicas e programas 
sociais do governo federal. Participaram convidados do Serpro, do Banco do Brasil, do 
Metrô de São Paulo, e da Dataprev.

Boa leitura!
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Gestão de incidente do dado até a
solução
Claudio Xavier ¹ 
Dataprev

Antes de entrar no tema gostaria de apresentar pouco a Dataprev, empre-
sa pública, de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa 
e financeira. Foi criada em novembro de 1974 pela lei 3.125. Nossa sede fica 
em Brasília, mas com abrangência em todo o território nacional. Existem cinco 
níveis na empresa. No primeiro nível, temos a Previdência e as diretorias; no 
segundo, os superintendentes; no terceiro, a secretaria executiva, coordena-
ções gerais, departamentos, centros de processamento, unidades regionais; no 
quarto nível, as  coordenações, divisões, unidades de atendimento; e no  quinto 
nível, as gerências de serviços. São quatro as diretorias: temos a Diretoria de 
Pessoas(DPE), a Diretoria de Finanças (DFS), a Diretoria de Relacionamento e 
Desenvolvimento (DRT) e a Diretoria de Infraestrutura (DIT). Abaixo da Diretoria 
de Infraestrutura, temos a Superintendência de Operação. No terceiro nível, o 
Departamento de Gestão de Tratamento. Nossos principais clientes ão o INSS, 
a Receita Federal, o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Guardamos 18 
bilhões de registros, remunerações de trabalho e emprego, além de 2 bilhões de 
recolhimento de contribuintes,. O nosso Sistema Único de Benefício (SUB) é res-
ponsável por todas as operações e manutenções dos beneficios da Previdência. 
Mantêm o pagamento de mais  30 milhões de beneficiários, que atinge o valor 
mensal de mais de R$ 26 bilhões contados em fevereiro. 

A Dataprev possui também um sistema do controle de óbito. O seu cadastro 
mantém aproximadamente 11 milhões de registros de óbitos, gerando uma eco-
nomia ao INSS de mais de R$ 22 milhões por mês. Foi assim que tudo começou. 
E, no início, não foi nada fácil. Não existia Gestão de Incidente, que chamávamos 
de indisponibilidade. Após uma crise, formamos um grupo com alguns especia-
listas e começamos a perceber a necessidade de ter um local para centralizar o 
tratamento de incidentes. Na crise, os  agentes da Previdência verificaram logo 
pela manhã que um sistema estava fora do ar. Foi  aquela correria, com todos 
tentando resolver o problema. Depois desse dia, a gerente do Departamento de 
Administração da Produção teve a ideia de pegar esse grupo que atuou na crise, 
formado por pessoas de diferentes áreas de negócio da empresa, e colocar no 
mesmo local. Intuiu que, a partir do momento em que você tem todos reunidos 
no mesmo local, fica mais fácil atuar. Por mais que a empresa invista, incidentes 
sempre irão existir. Você tem que gostar do que faz. 

Esse grupo existe até hoje. Em novembro de 2004, foi criada uma  Coordena-
ção Nacional de Atendimento (CNA). Essa coordenação começou a centralizar as 
questões ligadas à incidentes, as reclamações. Na época, o escritório regional 
da Dataprev era dividido por regiões no Brasil. O pessoal do escritório  recebia 

¹ Gerente da Divisão de Gestão de Operação de Serviço (DGOS).
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Gestão de incidente do dado até a solução
Claudio Xavier

do usuário as reclamações e repassava o que não era possível atender para a 
Central de Coordenação Nacional de Atendimento. A equipe da Central avaliava 
se a reclamação do usuário era referente a um serviço, um incidente ou a outro 
problema qualquer. Em caso de incidente não resolvido pelo escritório regional, 
esse  grupo de especialistas com um conhecimento maior era chamado a inter-
vir. Assim, foi essa coordenação que, em 2007, passou a ser um Departamento 
de Gestão de Serviço.
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Gestão da informação no processo de
incidentes no metrô de São Paulo
Wilson Nagy¹
Metrô – SP

Vou falar sobre o procedimento que adotamos  após uma ocorrência em um trem 
que não tinha tração. O trem parou. Ocorreu uma falha de iluminação, um bla-
ckout, enfim. O que fezemos depois da ocorrência?  São em média 50, 60 por ano, 
de acordo com o histórico. Convocamos todos os empregados que participaram 
da resolução da ocorrência e especialistas. Hoje, fazemos uma reunião onde cada 
um conta aquilo o que aconteceu, o que fez, e qual foi o desempenho do siste-
ma. Os especialistas verificam se tudo foi feito conforme os procedimentos. É 
feita a análise da ocorrência sobre a ótica da junção dos macroprocessos. Ana-
lisamos se os usuários foram informados, se a informação estava correta, se a 
previsão de tempo de restabelecimento estava correta, qual é o intervalo nesse 
horário, quantas viagens deixamos de fazer, quantos usuários foram prejudica-
dos. Temos uma maneira de calcular e fazer um registro no relatório de todas 
essas informações, para analisar posteriormente onde estão os problemas. O 
relatório é elaborado com as conclusões do desvios e oportunidades de melho-
ria. Então, esse grupo se reúne imediatamente, se possível. Senão, no máximo, 
no dia seguinte. Depois, divulgamos os resultados ao grupo de interesse. Muito 
provavelmente terá uma informação nova que irá interessar a eles. Divulgamos 
os resultados a um grupo de interesse, os operadores de trem e o pessoal da es-
tação, enfim, quem estava participando da ocorrência ou quem poderia participar 
daquela ocorrência que faz a mesma atividade. 

Reciclagem de empregado do grupo – O problema ocorreu por conta do em-
pregado que não sabia fazer a tarefa? Se sim, pegamos aquela pessoa e mos-
tramos o que ela deve fazer em casos semelhantes. Também pode ser um pro-
blema sistêmico, do grupo. Então, vamos reciclar o grupo inteiro. Se for o caso, 
fazemos uma revisão do procedimento operacional, porque podemos chegar a 
conclusão de que aquilo que deveria ter sido feito, tal como estava estabelecido 
no procedimento operacional, não foi possível de ser cumprido. Ou, então, sur-
giu uma coisa diferente daquilo que estava previsto nos procedimentos. Se for 
este o caso, revisamos o procedimento manual. Revisão do treinamento – Algo 
importante poderia não ter sido previsto nos treinamentos ou, então, não ter 
recebido a devida ênfase. Então revisamos o treinamento. Ações dependem de 
processos e, às vezes, é preciso alterar o projeto. Por exemplo, compramos uma 
frota nova de trens e ela veio com algumas dificuldades de operação: uma chave 
que confundia o operador. A chave de freio e a chave de iluminação são pretas. 
A noite pode acontecer do operador ao invés de virar uma chave virar outra. Isso 
traz embutido um erro operacional. Então, vamos mudar a cor do botão, vamos 
colocar um vermelho e um preto. Podemos fazer isso. Não de imediato, mas de 
médio a longo prazo, alteramos o projeto para eliminar essa condição de erro. 

¹ Engenheiro Eletrônico, chefe do Departamento de Operação Centralizada e Tráfego.
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Gestão da informação no processo de incidentes no Metrô de São Paulo
Wilson Nagy

Utilização das artes e novos treinamentos – Pegamos uma ocorrência que ti-
vemos no ano anterior e a utilizamos como exemplo para os novos operado-
res. Fazemos uma espécie de teatro, simulando as situações para mostrar o que 
aconteceu e onde estava o erro. Se ele ocorreu devido a um desleixo de alguém, 
uma ação irresponsável. Também mostramos a consequência deste erro: sus-
pensão da pessoa, carta de advertência, demissão por justa causa, se for uma 
coisa muito grave. Na hora da ocorrência todos os pontos são verificados: onde 
há o problema no processo, qual é a ferramenta, qual é o ponto, qual é a condição 
crítica que levou a essa ocorrência ou que a agravou. Por exemplo, uma porta 
emperrada e aberta. As pessoas estão treinadas para resolver esse problema 
em três minutos. Tem que sair da cabine,  fazer isolação da porta e voltar para 
cabine do trem. Agora, se foi preciso 10/15 minutos para fazer isso,  alguma coi-
sa está errada. Ou a pessoa que está fazendo isso não reteve o conhecimento ou 
o Centro de Controle não atuou como deveria. Enfim, fazemos uma avaliação ge-
ral do processo. Além dessa análise das ocorrências, participamos do Committee. 
O Committee reúne os 14 maiores metrôs do mundo. O metrô de São Paulo faz 
parte do grupo dos maiores metrôs do mundo, junto com os de Santiago, Nova 
York, Londres e  Hong Kong. Nesse grupo tem uns que são um pouco menores, 
com sistema mais leves, que eles chamam de Nova. 

Temos um site de troca de informação. Se eu tenho alguma ocorrência, e quero 
saber como eles tratam essa questão, posto uma “fast question” (pergunta rápi-
da) e, em um prazo de quatro ou cinco dias, os metrôs já respondem. Discute-se 
o que está sendo feito, o que eles fazem, como copiar o que está dando certo lá. 
Em fevereiro, participei de uma reunião em Londres do Committee de Nova, que 
é administrado pelo Imperial College de Londres. São eles que fazem a manu-
tenção desse site e promovem essas reuniões e esses debates. Nós levamos às 
reuniões exatamente essas questões que mostrei aqui: o que cada metrô está 
fazendo preventivamente  ou após as ocorrências. É um canal rápido de infor-
mação que nos possibilita saber o que as pessoas estão fazendo para contornar 
uma dada ocorrência. Tratamos das ocorrências em termos de macroprocesso. 
Medimos, pegamos os pontos vulneráveis e os pontos críticos, para poder tratá- 
los. Outro ponto importante de mencionar é que também fazemos pesquisa 
com os nossos usuários. A cada seis meses fazemos pesquisas estruturadas 
em estatística, a partir de uma amostra confiável, para saber quais são as re-
clamações. Também fazemos pesquisas qualitativas. Reunimos por volta de 15 
usuários, discutimos assuntos e depois analisamos as respostas.
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Gestão da informação no processo de incidentes no Metrô de São Paulo Wilson Nagy

Marilza – Dataprev:  Você falou que recebe em ge-
ral mais de mil mensagens de texto (SMS) por dia. 
Como que você trata esse número?

Wilson – Metrô:  Temos algumas pessoas respon-
sáveis por responder essas mensagens. Tem duas 
ou três pessoas pessoas que recebem e tratam es-
sas mensagens. Como falei, 50% (cerca de 500) são 
referentes a problemas de segurança pública, im-
portunação, batedor de carteira, pessoas venden-
do produtos dentro do trem. Isso já vai direto para 
segurança. Hoje, tudo é feito dessa forma, mas es-
tamos buscando ferramentas para que possamos 
fazer isso com menos de dificuldade.

Cláudio – Dataprev: Qual ferramenta vocês estão 
utilizando no processo de comunicação, desde o 
alerta da ocorrência, o envio de SMS? Existe uma 
ferramenta já para isso?

Wilson – Metrô:  Estamos investindo em soluções 
mais sofisticadas, mas, hoje, tenho um software  
desenvolvido internamente. Por exemplo, deter-
minado problema com um  trem em alguma esta-
ção.  Quando eu insiro está informação no sistema, 
começa aparecer um checklist. Algumas ações ele 
faz sozinho. Depois de seis minutos, o software já 
manda um SMS para as pessoas cadastradas. Em 
quatro minutos, já avisamos as operadoras. É uma 
ferramenta que desenvolvemos internamente, mas 
estamos buscando no mercado alguma coisa mais 
sofisticada. Começamos a usar um software, seme-
lhante ao utilizado no metrô de Londres, que avisa o 
usuário a ocorrência de algum problema no trajeto 
que ele vai fazer. Esse programa indica um caminha 
alternativo, pois se mais pessoas vão para o local 
aumenta o problema. Estamos melhorando essa 
informação. No metrô de Londres,se estiver ocor-
rendo manutenções ou reformas em algum trecho, 
o software  indica um caminho alternativo. Fizemos 
reuniões com a São Paulo Transporte (SPTRANS) 
e eles já estão fazendo esse trabalho junto com a 
Google. Vamos ver o que dá para ser feito de uma 
maneira integrada.

Leandra – Dataprev: O que é uma ocorrência opera-
cional diferenciada?

Wilson – Metrô: Hoje, o mundo todo trata uma 
ocorrência acima de cinco minutos. Para interva-
los baixos como os nossos, de 100/ 150 segundos 
para cinco minutos de interlocução, considero uma 
ocorrência diferenciada. Isso é uma coisa que já foi 
discutido no meio dos sistemas de metrô. É mais ou 
menos usual entre as operadoras.

Leandra – Dataprev: Nesse sistema, vocês usam 
um tempo padrão?

Wilson – Metrô: Sim. As nossas viagens duram em 
média 20, 25 minutos. Então, cinco minutos é um 
tempo razoável. Mais do que isso, já é quase meta-
de da viagem.

Gilson Maicon – INSS: Quando você tem uma ocor-
rência de uma linha de trem, como se dá o processo 
de restabelecimento do sistema?

Wilson – Metrô: Todos os sistemas vitais do trem 
são duplicados. Se uma porta não fecha, consigo 
isolá-la e continuar prestando serviço. Caso isso 
não dê certo, ainda tenho a opção de fazer um re-
boque. Hoje consigo fazer um reboque em 12 a 15 
minutos. Quando um trem para, existe uma lógica 
de análise do problema. O trem faz tudo sozinho, 
abre e fecha a porta. O treinamento dos técnicos é 
efetivamente para restabelecer a movimentação 
do trem. Se o trem está emperrado em algum lugar, 
consigo fazer loops internos, os trechos internos 
continuam a minha operação. Na pior das hipóte-
ses, enquanto esse trem está parado na platafor-
ma, consigo passar no vai e vem na outra via, o que 
eu chamo de via singela, só que fora do intervalo 
de 100/ 200 segundos, porque só para eu fazer um 
trem ir e voltar em uma via preciso de três, quatro 
minutos, no mínimo.  Se isso tudo não der certo, 
começo a tomar ação nas outras linhas. Por quê? 
Porque receber gente na linha com problemas, vai 
piorar a situação. Desligo a escada rolante, pois o 
fluxo dela de movimentação é maior do que o de 
uma escada fixa. Dez bloqueios para entrar, se eu 
não tenho vazão, eu diminuo para dois bloqueios, 
três bloqueios. Muitas vezes, você vê uma fila enor-
me, não entende o que está acontecendo. Na rea-
lidade, aquelas pessoas estão fora para não ficar lá 
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Gestão da informação no processo de incidentes no Metrô de São Paulo
Wilson Nagy

DEBATE

dentro correndo risco. Já se chegou até ao ponto de 
fechar estação. 

Também posso reduzir a velocidade. Meus trens 
andam a 70, 80 km por hora, eu baixo a velocidade 
para 40, 50 km por hora, porque se ele rodar mais 
devagar, vai trazer menos gente, vai trazer menos 
problema para outra linha que está afetada pelo 
trem que está parado. Essa dinâmica é determinada 
pelo Centro de Controle. 

Cristiane Gomes – Serpro: Você sabe o tempo mé-
dio de recuperação de uma ocorrência operacional 
diferenciada? Para tratar uma ocorrência desse tipo, 
você tem instalação de uma sala de estratégia?

Wilson – Metrô: O restabelecimento e o tempo de 
retorno vai depender, principalmente, dos contro-
les que você está fazendo. Se você tomar precau-
ções para não deixar aquilo ir para uma condição 
de risco ou de perda do controle, efetivamente, vai 
demorar mais. Tivemos uma ocorrência no dia 21 
de setembro de 2010 por causa de uma blusa que 
prendeu na porta de um vagão. O trem parou no 
pior lugar, o mais lotado. Essa blusa indicou que o 

trem estava com porta aberta. O operador parou o 
trem e, imediatamente, as pessoas saíram. Os trens 
que vinham atrás pararam e as pessoas desceram 
também. Ficamos três horas com esse problema 
até conseguir recuperá-lo. É o efeito borboleta. Um 
problema pequeno, uma blusa, que levou a outros 
problemas. Mas voltando a pergunta, se tivermos 
uma ocorrência importante, hoje, em torno de 20 
a 25 minutos conseguimos voltar ao normal. Esta-
mos trabalhando muito em prevenção. Aconteceu 
um problema, já nos preocupamos em controlá-lo, 
diminuindo a escada rolante, as linhas de bloqueios, 
para não perder o controle da situação. 

Cristiane Gomes – Serpro:  Só a questão da sala de 
estratégia.

Wilson – Metrô: Temos essa sala há uns cinco ou 
seis anos. Ela é para situações muito graves. Por 
exemplo, na Copa do Mundo provavelmente iremos 
utilizá-la. Na última greve do metrô, utilizamos a 
sala. Nessas manifestações das semanas passadas 
também. Para as ocorrências que são muito graves, 
em termos de duração, ficamos nessa sala. Nela, os 
gerentes, os chefes se reúem e tomam decisões para 
as situações que não estão no script do dia a dia.
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Visão geral do gerenciamento de incidente
no Serpro
Cristiane Paula Gomes¹
Serpro 

¹ Superintendente de Gerência de Serviço

Estou seguindo o roteiro que deram, para falar detecção de incidente, categori-
zação, fidelidade, prioridade e a distribuição desses incidentes dentro da orga-
nização, além de ciclo de vida,  calendário sazonal de serviços, comunicação dos 
incidentes, atualização e encerramento, a documentação e, finalmente, a ges-
tão corporativa, que é uma coisa mais recente. Somos uma empresa veiculada 
ao Ministério da Fazenda, cujo fim é a prestação de serviços de Planejamento e 
Controle de Produção (PCP). Atualmente, temos  representatividade em todos os 
estados. Temos onze regionais. Nos demais estados temos uma estrutura me-
nor chamada de escritório. A sede da empresa é aqui, em Brasília, onde temos o 
diferencial de termos a sede e, ao lado, outro prédio que chamamos de regional. 
Temos em nosso sistema um processo comparativo de gerenciamento integra-
do de serviço chamado Ciclo de Vida do Serviço. Ele é composto pelas seguintes 
fases: estratégia do serviço; o desenho, onde se define o gerenciamento de nível 
de serviço; a transmissão do serviço, ou seja, como colocar esse serviço em pro-
dução; gerenciamento de mudança e de configuração. Após a disponibilização do 
serviço deve-se cuidar em mantê-lo. Este último processo é chamado de Geren-
ciamento de Incidente, de Requisição de Serviço ou de problemas. E a última fase 
é da melhoria contínua do serviço. Vamos focar no gerenciamento de incidente. 

Como os incidentes são detectados? Hoje em dia, temos a meta e as ferramen-
tas de monitoramento de infraestrutura para verificar a saúde do servidor, do 
roteador. Possuímos também o monitoramento com base na experiência do 
usuário, onde fornecemos o URL, o login e uma senha e a ferramenta simula 
como se fosse um usuário que estivesse na empresa. Caso algum problema seja 
encontrado, automaticamente é enviado um alerta para a ferramenta de análise 
e o incidente é registrado. Outra forma de percebermos o incidente é por meio 
das equipes técnicas e administrativas. Caso ocorra um erro na ferramenta de 
execução, deve-se acessar a ferramenta e fazer o registro do incidente. A em-
presa, então, é informada pelo usuário. Quando o usuário percebe um problema, 
faz contatos por meio da Central de Serviço, que é o ponto único de contato do 
usuário com a empresa. Atualmente, existem três formas de fazer esse conta-
to. O mais utilizado é o telefone 0800. Existe o 0800 corporativo e, para alguns 
clientes, o 0800 exclusivo com mensagem especializada. Outro meio que tam-
bém é muito utilizado é o formulário web, disponibilizado na página principal de 
alguns serviços. O usuário preenche o formulário e quando clica no botão “en-
viar”, automaticamente é aberto um acionamento na ferramenta. Também existe 
o acionamento por e-mail e por fax, mas estes são menos utilizados. 
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Visão geral do Gerenciamento de Incidente no Serpro
Cristiane Paula Gomes

Estamos estudando a possibilidade de fazer o acionamento via cheques. A cate-
gorização do incidente está relacionada à classificação, severidade e prioridade. 
Categorização é a primeira classificação que faço para aquele desvio. Atualmen-
te, precisamos informar qual é a unidade responsável pelo serviço. Quando a 
equipe interna administrativa ou a Central de Serviços está abrindo um aciona-
mento, deve informar qual é a unidade de negócios responsável  pela Receita 
Net; o serviço afetado e a categoria (se é disponibilidade, por exemplo); entre 
outras informações. É preciso definir, primeiro, o prazo de solução desses inci-
dentes, de acordo com a categorização. Se categorizo errado, isso levará a um 
nível de serviço indevido que, por sua vez, afetará a a verificação do nível de 
serviço acordado. Em muitos casos, a ferramenta já fala qual é o grupo de solu-
ção que vai atender aquele acionamento. Com esse mapeamento, consigo obter 
indicadores e fazer análise de tendências. Fazer com que as equipes prestem 
atenção e entendam a importância da categorização correta dos incidentes é 
uma luta diária. Muitas vezes eles alegam que, se o incidente chega para eles 
aberto, quem tem que fazer a categorização de forma correta é a Central de Ser-
viço, que está falando com o usuário. Qual é o nosso argumento? A central de 
serviços é refém na concepção do usuário. Se o usuário está tentando acessar 
o correio eletrônico e recebe um erro, ela vai acionar a Central de Atendimento 
e dizer que o correio está indisponível. Mas pode acontecer que, na verificação, 
se constate que o problema, na verdade, seja o cabo de rede desconectado. Por 
isso, é importante fazer esse trabalho de convencimento e de sensibilização da 
importância do técnico verificar a categoria e, caso a informação não esteja ade-
quada, inseri-la em uma outra categoria.

Outro conceito que faz parte da classificação do incidente é o de semi unidade. 
Esse conceito divide-se em dois: tenho a severidade de infraestrutura e a seve-
ridade de negócio. Quando falo de infraestrutura, estou falando exclusivamente 
de desvio na infraestrutura ou na aplicação que não esteja afetando o negócio. 
Para infraestrutura, tenho um conceito de baixa severidade ou alta, por exem-
plo, tenho uma redundância de cinco servidores. Um dos servidores está fora, 
então vou ter uma severidade de infraestrutura alta, porém o negócio vai fun-
cionar. Neste caso, a severidade de negócio vai ser baixa. Para o negócio, temos 
três conceitos: altíssima severidade, que é quando um serviço de lição crítica 
está indisponível; alta severidade, quando qualquer outro serviço que não seja 
de lição crítica está indisponível; e baixa severidade,  quando o negócio não está 
indisponível. A lista de serviços de lição crítica foi criada em 2008. Inicialmente 
contava com 44 serviços. Em 2010, essa lista foi revisada e agora está sempre 
em processo de atualização, utilizando outra metodologia para análise de im-
pacto de negócios. Hoje, essa lista está com uma média de 80 serviços, então, 
qualquer serviço que esteja indisponível tem a maior prioridade de atendimento 
dentro da empresa.

O outro conceito que também tem a ver com a classificação é justamente a prio-
ridade, que define a fila de atendimento. A prioridade varia de acordo com a se-
veridade, com o tipo de usuário (nós temos o usuário normal, o usuário padrão e 
o usuário VIP) e também com o tempo de atendimento. Este é o quadro de com-
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binação. Tenho a prioridade como um resultado da combinação da severidade de 
infraestrutura (que ainda não está afetando o negócio) com a severidade de ne-
gócio. Aqui, temos o tipo de ocorrência, só para exemplificar. A prioridade maior 
é o título. Quando tenho uma severidade de negócio no título, tenho um serviço 
de lição crítica que está indisponível para os usuários. Este é o pior caso. Quan-
do falo da categorização, a própria ferramenta, para grande parte dos casos, já 
sugere um grupo de solução. Além disso, tem exceção da severidade. A  cate-
gorização me dá um grupo, mas, antes de me preocupar com isso em termos 
de distribuição do incidente, tenho que me preocupar com a severidade, pois as 
ocorrências mais críticas precisam ter uma prioridade muito alta e precisam ter 
um controle mais de perto. Foram criados os centros de comando que, além de 
tratar mudanças, também controlam os incidentes mais críticos da empresa de 
modo a manter as partes interessadas informadas. E, aqui, é a estrutura dos 
centros de comando. Eles estão ligados à Diretoria de Operações, Desenvolvi-
mento e de Administração. 

Na parte de operações, temos o Centro de Comando. Existem três e eles estão 
justamente nas regionais onde temos centro de processamento de dados,  Bra-
sília, São Paulo e Rio de Janeiro. Cada Centro de Comando cuida dos incidentes 
e mudanças relativas ao serviço que estão em seu centro de dados. A estrutura 
de cada centro de comando é a mesma por dentro. Os centros de comando são 
departamentos ligados à Diretoria de Operações e possuem uma Divisão de Ges-
tão de Incidente, responsável por controlar esses incidentes de altíssima e alta 
severidade. Também, dentro dessa parte de gestão de incidente, tenho a gestão 
de crise. Aqui, na gestão de incidente eles estão tentando recuperar um incidente 
mais rapidamente possível. Qual foram objetivos e os ganhos com a questão do 
Centro de Comando? Com eles, toda a parte de monitoramento foi integrada, não 
existe mais aquela visão tão segmentada. As equipes estão atuando juntas, com 
exceção do desenvolvimento, porque este é um conhecimento muito generali-
zado. Eles são acionados por meios de uma árvore de acionamento por conhe-
cimento. Existe uma lista gigante de mais ou menos 100 páginas com os nomes 
de cada desenvolvedor, dos líderes e as recorrências. Por exemplo, estou com um 
incidente no Sistema de Informações da Administração Pública (SIAP) e preciso 
de alguém do desenvolvimento. Quando eles acessam essa lista, eles vêm quem 
tem aquele conhecimento, quem trabalha com esse serviço. Então, ficam com a 
missão de coordenar as equipes para que tenhamos a solução do incidente.

Como o desenvolvimento não está no Centro de Comando, eles pediram para 
criarmos em quantos acidentes, eentre 300 de alta severidade,  participou e aju-
dou a resolver.  Tinham limitações e só conseguimos simular a geração de um 
incidente físico. O  incidente de alta severidade é com o Plano de Ação Emer-
gencial (PAE), que fica aqui no Centro de Comando até ser resolvido. Esse pes-
soal, aqui, abre um incidente físico e encaminha para o desenvolvimento. Então, 
eles conseguem tirar os seus próprios indicadores e medir tudo. É um artifício 
que achamos. E a crise seria o que? Foram definidos critérios que, se atendidos, 
o incidente deixa de ter, automaticamnte, um tratamento “normal” e vira uma 
crise. Tenho um processo em que até a diretoria é acionada ou, se for o caso, 
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a parte jurídica. Por exemplo, se um incidente já ultrapassou o nível de serviço, 
compromete a imagem da empresa e falhou o plano de contingência. Atenden-
do a estes critérios, mais um quarto que não me recordo, instalamos uma Sala 
de Crise. Existem pessoas, definidas em cada um dos centros de comando, que 
devem largar o que estiverem fazendo na hora que o gestor de crise chamar 
para participar da solução de um determinado incidente. Dali sai toda a parte de 
comunicação para imprensa. 

Atribuições principais dos centros de comando – O que interessa para nós é re-
alizarmos a gestão do ciclo de vida dos incidentes de altíssima e alta severidade 
para o serviço produzido nos respectivos centros de dados. O ciclo de vida do 
incidente começa desde o momento que ele é registrado na Central. Quando o 
usuário liga para Central ou abre o formulário da web, aquilo não é um incidente, 
nem restrição, não é problema. Falamos que não é um ticket, é um acionamento. 
A Central tem um script. Se ela conseguir resolver, acabou aquele acionamento. 
Caso contrário, ela terá que internalizar para alguma equipe de segundo nível. 
A Central vai pegar o acionamento e derivar dele uma requisição de mudança. 
Outro exemplo: para continuar o atendimento, preciso que o usuário me fale o 
número IP da máquina dele. Porém, o usuário saiu de férias. Neste caso, deve- 
se colocar o status como “aguardando o usuário”. Ele recebe um link e quando 
voltar de férias o atendimento continua. Outro status aqui, em termo de área, 
é “aguardando o cliente”. Digamos que o usuário esteja reclamando de alguma 
coisa no SIAP, mas é uma regra de negócios da folha de pagamento. Não se pode 
fazer nada enquanto o Ministério de Planejamento (MP) não autorizar. Então, o 
status do ticket também fica “Aguardando o cliente”. Quando o MP autorizar, o 
atendimento é retomado.

Se não for incidente automatizado (pois este não tem o usuário vinculado, é a 
ferramenta que abre o atendimento), tenho um usuário vinculado. Neste caso, 
ele é convidado a fazer o controle de qualidade do serviço, ou seja, avaliar o aten-
dimento que recebeu. O ticket tem o prazo de três dias úteis. Caso o usuário não 
se manifeste, automaticamente, o ticket é concluído e termina o ciclo de vida 
do incidente. O Centro de Comando realiza a gestão do ciclo de vida de altíssi-
ma e alta severidade. Isso significa que controlamos esse processo diariamente, 
para garantir que os incidentes sejam categorizados corretamente:  os status 
estão corretos, controlar o tempo de atendimento (tem que ser resolvido em 
120 minutos), manter atualizado o incidente, etc. Há casos em que precisamos 
elaborar um relatório executivo. Por exemplo, se ocorrer um problema no SIAP 
internacional, tem que ter o ritual de detalhamento: tudo o que foi feito, horário 
a horário, para repassar para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Todas as 
informações importantes devem ser mantidas dentro do ticket. O Centro de Co-
mando tem que fornecer informações para a Gestão Corporativa de Incidentes 
elaborar o relatório executivo da unidade de negócio.

Na gestão da informação, todos esses procedimentos (quem notifica, como faz, 
quais são as árvores) estão definidos. Criamos internamente um site chamado 
Observatório, que é a Superintendência de Gerência de Serviço. Todos os proce-
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dimentos estão aqui. Tem que ter habilitação para acessar as informações sensí-
veis. O restante é livre para qualquer pessoa da empresa acessar. Este ano, con-
seguimos implementar um calendário separado por unidade de negócio. Cada 
unidade deve inserir os períodos críticos dos seus serviços. É uma ferramenta de 
trabalho para o Centro de Comando. No que diz respeito à comunicação dos inci-
dentes, a notificação varia de acordo com o público: para a alta liderança, telefo-
ne, SMS e e-mail; para os empregados em geral, SMS (somente para aqueles que 
têm um celular corporativo) e e-mail; para cliente,  SMS e e-mail. Para o cidadão, é 
visto no Quadro de Aviso uma ferramenta disponibilizada na Central do Serviço. 
A primeira coisa que deve ser feita é ratificar a severidade do incidente. Tenta-
mos fazer isso em até 30 minutos. Tentamos enviar o SMS em até 15 minutos, 
mas é muito difícil, porque os técnicos precisam de um tempo para conferir a in-
fraestrutura e verificar se realmente o incidente existe. Confirmada a severidade, 
enviamos um torpedo e e-mail para o grupo de pessoas que estão cadastradas 
(tenho uma lista com os e-mails e os telefones das pessoas que precisam rece-
ber o torpedo). É encaminhada uma notificação inicial, informando que o serviço 
está indisponível. Quando estiver normalizado, é encaminhada uma notificação 
avisando que ele está ok. E, por fim, estamos tentando colocar no torpedo a pre-
visão de normalização, para gerenciar a ansiedade e a expectativa das pessoas 
que estão esperando pelo atendimento. 

Outro instrumento de comunicação, agora destinado aos usuários, é o Quadro de 
Aviso. Batizamos de Ticket Quadro de Aviso (TQA). Toda vez que o atendente vai 
fazer um atendimento na Central de Serviços, ele olha o quadro de aviso e vê se lá 
tem alguma informação sobre incidente. Esse quadro de aviso é utilizado em duas 
situações. A primiera é quando tenho um incidente de altíssima ou alta severida-
de de negócios. Automaticamente a ferramenta cria o  Ticket Quadro de Aviso. O  
Centro de Comando que está tratando o incidente atualiza esse ticket em uma 
linguagem clara e simplificada para que o atendente possa entender e informar 
o usuário. Outra situação é quando existe a necessidade de publicar informações 
relevantes, por exemplo, dizer que uma ferramenta tal vai estar em manutenção 
programada. Dessa forma, quando o usuário liga para dizer que ele não consegue 
acessar a ferramenta, a informação estará disponibilizada no quadro.

Existe outro sistema que chamamos de Vinculação de Incidentes, para quando 
um incidente é informado mais de uma vez. Neste caso, os incidentes seme-
lhantes são vinculados a esse incidente PAE de modo que, quando eu fechar o 
incidente PAE, todos os outros também serão encerrados com a mesma solução 
aplicada. É importante ter cuidado para não vincular incidentes de forma erra-
da. A atualização do incidente é útil para gerenciar a ansiedade das pessoas. Se 
for possível saber a previsão de normalização as pessoas ficam mais calmas. 
A meta para incidentes críticos é que sejam atualizados de 30 em 30 minutos. 
Isso é uma coisa nova que conseguimos implementar em abril. Definimos esse 
padrão de informações, os itens em azul, chamados de Resumo do Incidente. 
Antes de colocar a solução aplicada é necessário preencher esses campos e in-
formar no Registro de Incidente. Só por esse contexto você já tem uma ideia do 
que aconteceu. A causa foi identificada? Caso afirmativo, informa. Caso negati-
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vo, definimos que está “em constante evolução”. Qual motivo da causa não ser 
informada? “Não foi identificada pelo executor de solução” ou “não foi forneci-
da pelo executor de solução”. Digamos que ele sabe, mas está resolvendo outro 
incidente e não tem tempo de registrar naquele momento: “Não foi possível o 
contato com o executor de solução”.

Os especialistas do suporte técnico não ficam dentro do Centro de Comando, 
ficam na parte de monitoramento. É a parte de Gestão do Serviço que atualiza 
o ticket. A causa é ou será objeto de investigação pela Gestão de Problema. Já 
podem ter aqui um número de registro de problema que se está investigando 
a causa. Ou o próprio Centro de Comando pode ter identificado a necessidade 
e ter aberto um registro de problema e terá informação sobre quais serviços 
foram impactados por aquele incidente: se houve indisponibilidade total parcial; 
o horário de início da ocorrência; as equipes envolvidas, ou seja, quem deu a so-
lução e quem participou; as ações adotadas para resolver o incidente; se a so-
lução é paliativa ou não. Hoje em dia, 82% desses incidentes críticos têm essas 
informações antes de encerrar (em abril, era 38%). Isso foi um avanço, pois está 
nos ajudando a gerar dados históricos, o que facilita a prestação de contas.  Por 
exemplo, para prestar contas para a Receita Federal, toda a parte de disponibi-
lidade é feita via conteúdo de registro de incidente de alta severidade. A Receita 
essa informação que é registrada aqui, desde que não seja muito distante do 
horário que o ticket foi fechado. Por exemplo, digamos que eu vou registrar aqui 
que normalizou meio dia e fecho o ticket às quatro horas. Eles não vão aceitar. 

Esse sistema é muito utilizado pela Gestão de Problemas. Tudo que eles querem 
saber é se a causa foi identificada ou não. Se foi uma solução de contorno ou não. 
Na solução aplicada, ou seja, na hora que vão fechar o incidente mesmo, devo 
usar um texto claro, objetivo, porque esse texto vai para o Meio do Usuário e é 
nesse conteúdo que ele vai realizar muita vezes o controle de qualidade. O Con-
trole de Qualidade tem uma meta de satisfação do usuário com o atendimento. 
Quando o atendimento recebe uma nota abaixo da meta, isso vai para os gestores 
responsáveis e tem que ter uma justificativa. Eles controlam também um ticket 
com mais de quatro encaminhamentos e incidente reaberto mais de duas vezes. 

Comentei que o usuário recebe um e-mail com a solução aplicada. Ele tem a 
possibilidade de dar uma nota para o atendimento ou dizer que não está sa-
tisfeito. Ele pode, então, reabrir o ticket que volta para aquele grupo que a res-
posta. Se isso acontecer mais de duas vezes, a situação é encaminhada para a 
equipe de gestão da Central de Serviço que tem todos os procedimentos para 
que os responsáveis deem as justificativas. Documentação do incidente – Nós 
usamos uma ferramenta, atualmente  em fase de nova licitação. Hoje, temos 
esse formulário de registro de incidente. Basicamente, as informações são: da-
dos do acionamento (via ferramenta, via Central de Serviço); data de início e de 
fim; categorização; severidade e  prioridade; dados do demandante (quem abriu 
o incidente, CPF, nome, e-mail, o telefone);  descrição da demanda, que são os 
sintomas do incidente e, finalmente, o que o usuário percebe e o histórico de en-
caminhamento, onde coloco tudo o que a empresa está fazendo para normalizar. 
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Tenho a área intocável, o tempo previsto, o que está contratado no acordo de 
vinda de serviço, a solução aplicada e qual era o problema. A ferramenta de mo-
nitoramento abre, faz a varredura. Se tiver indisponível, ela abre incidente. Após 
cinco minutos, ela verifica novamente. Se o incidente tiver em má qualidade, ela 
o fecha. Então, ela abre e fecha o incidente automaticamente. Às vezes, o técni-
co já está trabalhando há 50 minutos. Na hora que ele dá o comando indicando 
que normalizou, a ferramenta fecha o incidente. Fechou o incidente, não dá para 
fazer mais nada. Tem que ser on line, enquanto o incidente está aberto. 

Criamos um “remendo”: uma aba do ticket que é o próprio complemento da solu-
ção. Ela só funciona se o ticket estiver fechado. Então, consigo voltar ao incidente 
que foi fechado automaticamente e complementá-lo, para gerar dados histó-
ricos. Todos os registros são armazenados em uma base única e eles ficam on 
line por três meses. Este sistema foi implementado em outubro de 2010. Antes, 
a área de rede cuidava dos seus próprios incidentes, assim como a área de mo-
vimento, a área de centro de dados e assim, ninguém conversava direito. Com 
a implantação dessa gestão centralizada, a Gestão Corporativa de Incidentes 
passou a ter esta responsabilidade. O processo de gestão de problemas tam-
bém está centralizado. A gestão corporativa funciona em Fortaleza, a gestão de 
mudanças funciona em São Paulo e a gestão corporativa de incidentes em Belo 
Horizonte. O objetivo geral foi integrar o processo de gerenciamento de bens, 
porque antes era tudo segmentado. Objetivos específicos são: internalizar os 
processos de gerenciamento de incidente na organização; aferir, analisar e pro-
mover ações para melhorar o desempenho do processo; identificar e tratar des-
vios na utilização; fazer análise de conformidade; fomentar a melhoria contínua 
do processo. Antes da gestão, o que acontecia? A área de logística olhava o seu 
pedacinho, a outra área o seu pedacinho e ninguém via o todo.

 Agora, com a gestão corporativa do processo, que fica na Gerência de Serviços, 
olha-se o processo como um todo e, assim, todas as mudanças do processo 
são validadas por essa gestão corporativa. Ela é formada por um representante 
formalmente designado do superintendente de cada unidade. É uma gestão que 
realmente envolve todas as áreas da empresa. Dentre as nossas principais ativi-
dades está a capacitação no processo de gerenciamento de incidentes, presen-
cial ou não, que os membros dessa equipe fazem. Temos que medir o processo. 
Tem alguém que tenha uma sugestão de melhoria no processo? É essa área que 
recebe, analisa.  Ela emite parecer sozinha? Não, com a ajuda dessas pessoas 
da rede do processo. Também fazemos a parte de cobrança dos tickets que já 
estouraram o tempo, de acordo com o nível de serviço e toda a integração do 
processo de incidente com os outros processos corporativos. Em março, finali-
zamos o último evento de capacitação e agora, sim, os incidentes de segurança 
utilizam todo esse esquema que já apresentei. Alguns indicadores que medimos 
são a quantidade de incidentes de altíssima e alta severidade. 

Hoje, temos em torno de 50 mil incidentes por mês de baixa, alta e altíssima, 
sendo mais ou menos mil de altíssima e alta. A maior parte deles aberto via fer-
ramenta de monitoramento. Também medimos o percentual de incidentes re-
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solvidos dentro do prazo e o tempo médio de recuperação de incidentes críticos 
que, se não me engano, está em torno de 87 minutos. Medimos também o per-
centual de incidentes abertos de forma automática, e diversos, o que foi aberto 
de forma manual. Temos os artefatos de comunicação. Outro artefato é a dica 
sobre como usar o processo, usar a ferramenta. Sabemos que existe um acordo 
de serviço, revisado anualmente. Então hoje, por exemplo, o tempo de recupera-
ção de uma falha é de 120 minutos. Passou disso já tem uma multa no contrato.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Carlos Castro (INSS):  Queria saber qual é o line-
ar de vocês para um incidente com um problema? 
Qual é o critério que vocês utilizam? É recorrência? 
Como funciona?

Cristiane – Superintendente de gerência de servi-
ço: Temos, hoje, dois cativos: primeiro é o incidente 
crítico que não consegui encontrar a causa. Então, 
se tive um problema no Serviço de Distribuição Crí-
tica não posso ter aquilo de novo. Também tem a 
análise de pendência. Quando, por exemplo, for a 
terceira vez que temos um mesmo incidente em um 
mês. Então, há a necessidade de identificar a causa 
de serviço crítico e a recorrência. 

Cláudio – Dataprev:  Existe uma ferramenta para 
envio de SMS. Como é feita essa comunicação?

Cristiane – Superintendente de gerência de servi-
ço:  Existe uma ferramenta chamada de integradora. 
Você lança o texto e ela distribui. Acho que se chama 
WebSender. Essa ferramenta é utilizada não só para 
esse tipo de SMS que informa o banco de incidentes. 
Quando você acessa o site da Receita, você pode se 
cadastrar para receber informação sobre a restituição. 
Então, essa ferramenta é utilizada tanto internamente 
como para algumas demandas de cliente. Em junho, 
por exemplo, enviamos cerca de 350 mil torpedos. 

Interlocutor não identificado: Não sei se entendi 

direito: você falou que os incidentes depois de três 
meses não estão mais disponíveis na ferramenta?

Cristiane – Superintendente de gerência de servi-
ço: On line. Temos como extrair via arquivo Imagem 
criada pelo Adobe Photoshop (PSD).

Interlocutor não identificado: Digamos que tenha 
um incidente hoje. Depois de quatro meses, acon-
tece de novo um incidente. Vocês não têm, então, 
acesso on line para poder ver o que foi feito no in-
cidente anterior. Vai ter que fazer uma extração? É 
isso? 

Cristiane – Superintendente de gerência de servi-
ço: Sim. 

Caio – BB: Com relação a essa ferramenta de SMS, 
tivemos uma dificuldade muito grande na imple-
mentação. Tanto que nós a abandonamos. Mas uti-
lizávamos SMS para as operações. Essa ferramenta 
que você utiliza: tem que contratar uma operadora 
para poder fazer e cobrar de um terceiro esse tipo 
de entrega ou não?

Cristiane – Superintendente de gerência de servi-
ço: Acredito que não. Nós contratamos somente o 
fornecedor da ferramenta e ele garante a entrega 
até lá na operadora. 

Caio – BB: E ele garante?
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DEBATE

Cristiane – Superintendente de gerência de ser-
viço: Garante que chega lá. Agora, da operadora, é 
outro problema.

Caio – BB: Garante a entrega até a operadora?

Cristiane – Superintendente de gerência de servi-
ço: Até a operadora. Ele garante que chega na Claro. 
Se a Claro vai distribuir, já é outra história. No pri-
meiro semestre do ano passado, tivemos reclama-
ção em relação a Claro. O pessoal de Brasília estava 
com um problema de recebimento, não recebia ou 
recebia muito tardiamente. Então, o fornecedor da 
ferramenta fez uma implementação nova e resol-
veu o problema.
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Caio Pinheiro ¹ 
Banco do Brasil

¹ Executivo da Diretor de Tecnologia, responsável pelo service desk do Banco do Brasil.

Meu nome é Caio Pinheiro, trabalho na área de Tecnologia do Banco do Brasil. 
Sou o executivo responsável pela Central de Serviços. Vou falar sobre gestão da 
informação do processo de incidentes no Banco do Brasil, mostrando a tecno-
logia, a estrutura da arte técnica e a Diretoria de Tecnologia para a Gestão de 
Incidentes, assim como as ferramentas de workflow (fluxo de trabalho) que utili-
zamos. Vou falar, ainda, sobre o nosso relacionamento com o usuário, como di-
vulgamos informações, o relacionamento de gestão incidente com várias outras 
disciplinas e seus desafios. 

O Banco do Brasil é uma instituição financeira estatal constituída na forma de 
sociedade de economia mista. É o maior banco da América Latina em termos de 
artigos totais. A maior parte das transações passa pelo controle do governo. Te-
mos mais de 19 mil pontos de atendimento espalhados em todo o mundo. Na 
rede terceirizada são mais de 60 mil. Temos em torno de 5.400 agências espalha-
das pelo mundo, 44,5 mil terminais de autoatendimento, 59,5 milhões de clien-
tes e mais de 113 mil funcionários. Estamos presentes em 24 países, com maior 
concentração na Europa, Ásia, alguns pontos na África, Estados Unidos, América 
Central, América do Sul. No Brasil temos participação de mercado em torno de 
24%. Nossa redistribuição é em torno de 66 mil pontos de atendimento. Com re-
lação à tecnologia, o processamento é centralizado em Brasília, onde possuímos 
o Centro de Processamento. Recentemente, inauguramos um data center dentro 
da cidade digital, o Complexo Data Center,  em parceria com a Caixa Econômica Fe-
deral. Além disso, temos uma contingência da Centralizadora da Compensação de 
Cheques (COMPE). Executamos a COMPE por uma demanda do Banco Central e 
temos uma contingência desse serviço, também à pedido do BC, no Rio de Janeiro. 
Temos uma empresa no Rio especificamente para rodar a COMPE. 

Possuímos também divisões de atendimento no Rio de Janeiro e em São Pau-
lo para atender diretorias e clientes, além de quatro gerências de TI no exte-
rior: Nova York, Buenos Aires, Londres e Tóquio. É um universo muito grande de 
máquinas, equipamentos e pessoas. A chance de ter um incidente com o nosso 
cliente é grande. Por isso, temos que ter uma equipe direcionada para a gestão 
de incidentes, para evitar que isso aconteça com frequência. Tratamos as inter-
rupções que acontecem sem planejamento, desde que não reduza a qualidade 
de um serviço de TI. O objetivo de gestão de incidentes é restaurar a operação o 
mais rápido possível. A diretoria de tecnologia, em sua parte de operações, trata 
disso com muito cuidado, exatamente porque nosso foco é a autodisponibilida-
de. Possuímos três grandes macroprocessos: o primeiro deles é gerenciar o inci-
dente. Priorizamos e fazemos o diagnóstico. Resolvemos o incidente, testamos 
em documento sua resolução, atualizamos dados e fechamos os incidentes. Em 
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seguida, gerenciamos o processo. Esse é um Plan–do–check–act - Planejar-Exe-
cutar-Verificar-Agir (PDCA), um processo de melhoria contínua onde coletamos 
informações do cálculo de indicadores e elaboramos relatórios de desempenho. 
Também confrontamos os resultados do processo com as métricas, elaboramos 
possíveis ações de melhoria, verificamos a necessidade de definir novas métri-
cas e atualizar os dados de conhecimento. Atualizamos essas bases com as mo-
dificações e avaliamos perfis de satisfação de usuários. 

Outro grande processo é avaliar o serviço prestado. Nossa tecnologia é muito 
extensa e possui uma interação muito grande com os fornecedores. Temos de 
quatro a cinco fornecedores residentes em nosso ambiente: ITM, HP, e várias ou-
tras. Temos uma relação importante com operadores de telefonia e possuímos 
uma rede multiserviços dividida por duas grandes empresas. Quem disponibiliza 
a qualidade da rede é a Oi. A outra parte é a Embratel. Temos dentro do nosso 
ambiente dois centros de Centro de Gerenciamento das Agências do Banco do 
Brasil (CGDB). Precisamos realizar a avaliação do processo de incidentes, após 
a apuração de informações relativas à prestação de serviço de terceiros. Alguns 
indicadores são importantes para a nossa gestão, então, os separamos por indi-
cador de gestão e indicadores operacionais. Nossa dependência do mainframe é 
grande e a maior parte de nossos sistemas está nele. Temos que avaliar qualquer 
parada de rotina. Outro índice importante é o Índice de Incidência de Mudanças 
Implementadas. Sempre que uma mudança afeta o ambiente de produção, re-
gistramos o índice. Alguns sistemas críticos necessitam de uma prioridade de 
resolução maior que outros. Preciso medir a duração média da resolução desses 
incidentes por nível de prioridade. Em relação a indicadores operacionais, temos 
o número total de incidentes registrados e a distribuição percentual de inciden-
tes em cada fase da resolução, entre outros. O percentual de incidentes reaberto, 
também é muito importante para nós. O percentual de incidentes categorizados 
incorretamente, é outro problema sério que acontece com frequência, porque as 
pessoas não sabem escrever um histórico devido para um incidente. 

A diretoria de tecnologia do banco dá muita importância para esse processo de 
incidentes. Três grandes estruturas acompanham a disponibilidade do serviço da 
tecnologia do banco. Temos uma estrutura de Atendimento, uma de Gerencia-
mento da produção e uma de Suporte. A estrutura de Atendimento faz o moni-
toramento do serviço, analisa e conversa com o cliente. Está focada no serviço 
de cobrança, de depósito e estruturação, serviço disponibilizado na internet, no 
autoatendimento. A gerência de relacionamento da produção tem uma visão de 
concorrente, enxerga o mainframe. Caso ocorra algum problema, ela tem que 
cuidar daquele mainframe e seguir uma ordem de prioridade. O atendimento, por 
meio de seus scripts e de seu conhecimento, resolve no primeiro nível. Gerencia-
mento resolve em primeiro nível também e suporte resolve no terceiro nível. Os 
três também são responsáveis pela documentação, por testes e pelo  fechamen-
to de incidente nos seus níveis. 

Eu vou falar um pouco sobre um grande parceiro, o Banco do Brasil de Tecnologia 
e Serviço (BBTS), que fica aqui em Brasília no setor comercial do sul. Sua equipe 
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atende pessoas físicas e jurídicas em todas as dependências do Banco do Bra-
sil. O objetivo deles é atender todos os sistemas de automação bancária, auto-
mação do escritório, canais virtuais de atendimento, ou seja, canais oferecidos 
para pessoa física, para pessoa jurídica, e os aplicativos empresariais. Fazemos 
o atendimento ininterrupto, portanto, tivemos que aumentar a quantidade de 
atendentes. Temos em torno de 11 mil scripts cadastrados. Trabalhamos com 
cerca de 420 mil ligações,  com 380 mil atendidas. O nosso tempo médio de 
atendimento é em torno de cinco minutos e quarenta e nove. O nosso índice de 
resolução no primeiro nível está próximo de 95%. Temos o contrato com eles de 
90%, no primeiro nível. E o Índice de Qualidade e Fator de Qualidade no Atendi-
mento (ISQA) é de 93.52%. 

Gostaria de falar sobre a distinção que fazemos entre cliente e o usuário. A tec-
nologia trabalha para as áreas de negócio. Prestamos serviços para as diretorias 
que são áreas físicas dentro de uma instituição financeira. Eles são os nossos 
clientes. Eles nos demandam sistemas de serviços, dizem o que eu tenho que 
desenvolver, a que hora colocar no ar, a que hora tirar do ar. E eles, obviamente, 
entregam ou oferecem esse serviço para os seus clientes, os usuários do siste-
ma. Fazemos essa distinção porque eu não teria condições de atender todos os 
usuários.  Eu atendo os clientes e o BBTS atende aos usuários. Os clientes entram 
pelo atendimento e os usuários pelo BBTS. Obviamente que o BDTS não conse-
gue resolver o índice de resolução dela, que em primeiro nível é entre 94% e 95% 
e em segundo nível de 97%, 98%. Mas para esses 2%, 3%, temos que arrumar uma 
solução.  Não conseguindo, passa pelo gerenciamento que vai analisar, verificar 
como está a situação da produção e, em último caso, mandar para o suporte, que 
é o nosso terceiro nível de resolução. O suporte também tem relacionamento 
com as outras áreas envolvidas em um processo de incidente. Ele busca solução 
com fornecedores, com o pessoal do desenvolvimento, com a nossa diretoria de 
segurança. Se ele não resolver existe um artifício: a criação de um ambiente.

Eu não tenho uma solução de contorno, preciso resolver o mais rápido possível, 
porque é um incidente crítico. Instituído uma crise, alguém do suporte é designa-
do coordenador e  ganha status de diretor de Tecnologia. Dessa forma, ele pode 
chamar qualquer um do ambiente da tecnologia para resolver aquele problema 
a qualquer hora do dia e da noite. Ele passa a ser o diretor da Tecnologia para a 
resolução dessa crise. É  um artifício pouco utilizado. No ano passado, tivemos 
seis crises deste tipo. Nossos usuários se comunicam conosco através de telefo-
ne ou e-mail. Correio corporativo é uma ferramenta que está caindo em desuso, 
porque a maior parte das agências e órgãos regionais já trabalha com e-mail 
corporativo e também com soluções corporativas. Há muitas ferramentas que 
são utilizadas nas centrais de atendimento e que não são suporte técnico para 
captar ocorrências ou solicitação de serviços dos clientes. Isso chega para a dire-
ção de tecnologia também. Obviamente, todas essas instalações são registradas 
em uma das duas ferramentas. 

Como ferramenta de divulgação de informações, nós temos o Best Board, que 
expõe os nossos painéis de acompanhamento de disponibilidade. Tenho um pai-
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nel que monitora World Net, outro que monitora a disponibilidade de rede e vários 
painéis monitorando serviços como de cartões e do Banco Postal. Eu tenho um 
painel onde vejo em qual ponto do país o meu serviço de Banco Postal está indis-
ponível. Eu tenho noção de como está a disponibilidade do meu serviço de uma 
maneira geral através do  Best Board. Temos também o plano de comunicação. 
Utilizamos o Colab, uma ferramenta de troca de e-mail para informar a diversos 
públicos em caso de incidentes. Nós também temos uma maneira especifica de 
passar essas mensagens, um ADD de cada incidente ocorrido. Indicamos no cor-
po da mensagem qual o sistema que sofreu o incidente, mandamos a hora espe-
cificada, dizemos a qual o grupo esse tipo de mensagem está sendo destinado, 
qual o sistema afetado, qual o status do sistema, a descrição sucinta do que está 
acontecendo, qual o registro de incidentes, qual o número do registro de inciden-
tes há  dentro da ferramenta, qual a gerência responsável e uma previsão de re-
solução desse incidente. Além disso, colocamos embaixo da mensagem quais os 
sistemas e serviços afetados. A mensagem é enviada para um grupo específico 
toda vez que há um incidente. 

Existem sistemas, como o de cartão, nos quais, em caso de incidente, o diretor 
já é acionado na pequena mensagem. Estas mensagens são registradas num 
aplicativo chamado Gerenciador de Ocorrências (GEROC). Ele é um mapa via bro-
wser, onde são mostradas todas as ocorrências do momento. O serviço, assim 
como o Best Board, diponibiliza quadros  não só para o pessoal da tecnologia, 
mas também para vários parceiros na área de negócio e de governo. Temos uma 
diretoria de cartões que tem os  mapas com aquelas indicações. Os mapas são 
usados para eles saberem como está a disponibilidade de cartão em determina-
do momento. Essas mensagens também, dependendo da criticidade, vão para 
os gestores da área de negócio. Por fim, nós temos  outro relatório importante 
para divulgação de informação, o de  passagem de turno. Nós trabalhamos 24 
por 7 e precisamos ter visto documental do que está acontecendo. Então, na 
minha gerencia, por exemplo, ao final de cada turno, o gerente responsável por 
aquele turno é obrigado a passar todos os fatos relevantes, independentemente 
de ter incidente ou não. A partir do instante em que se identifica o incidente, o re-
gistramos na ferramenta GSTI. Ou sejá é gerado um Registro de Incidente (RDI). 

Comunicamos o pessoal do gerenciamento da produção sobre esse incidente, 
o cadastramos naquela ferramenta Grenciamento de Ocorrência e, logo após 
isso, enviamos uma mensagem para as equipes envolvidas, sejam elas internas 
ou externas. Registramos no relatório de passagem de turno. Gestão de inci-
dentes é uma disciplina que tem um  relacionamento muito forte com diversas 
outras disciplinas, mas fazemos uma correlação muito grande com gestão de 
problemas e gestão de liberação. Por quê? Primeiro, porque gestão de incidentes 
é o grande alimentador de gestão de problema. Então, temos uma visão muito 
próxima dessas três disciplinas: problema, liberação e incidentes. Temos comi-
tês que tratam desses assuntos. Comitês semanais que podem ser chamados a 
qualquer momento. Temos o Comitê de Controle de Problema (CCP) e a reunião 
técnica de liberação, onde decidimos tudo que vai para a produção nos próximos 
dias. Para finalizar, desafio é o que não falta para nós. Acho que o mais importan-
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te de todos é essa integração de ferramentas. Outro desafio muito importante 
é o atendimento via chat, que nós não temos e estamos correndo atrás disso.

Bilhete, bilhetagem via intranet – Algumas ferramentas não demandam mais 
ligar para o Help Desk. Outro desafio importante é ter uma base de dados de 
incidências com uma consistência melhor. Isso passa por um processo de cons-
cientização de usuários da base. Temos feito trabalhos de conscientização que 
tem surtido algum efeito, mas isso ainda é um grande desafio. Outro desafio é a 
granularidade da nossa base de dados de configuração. 

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Marisa Lomba – Dataprev: A parte de desafios está 
bem próxima dos nossos desafios aqui. O que vocês 
estão planejando para o futuro? Vocês estão fazen-
do algum investimento?

Caio – Banco do Brasil: O GSTI é recente e engloba 
um grande switch da HP. Ele é uma parte desse swi-
tch e tem dado muita satisfação para gente. Nós so-
fremos com a ferramenta anterior, porque a empre-
sa nos abandonou na manutenção da solução. Nós 
tivemos que partir para outra. O grau de satisfação 
com essa ferramenta da HP é bom. A HP é uma 
grande parceira, ela está dentro do banco há muito 
tempo. Com essa integração, com ferramentas co-
laborativas, tenho condições de alimentar a minha 
base de dados de erro conhecido de uma maneira 
muito mais consistente. A parte colaborativa, aliada 
à integração de ferramentas, é a nossa busca. É isso 
que almejamos para ainda este ano.

Wilson – Metrô: Vocês estão sujeitos a lei 8666 e, 
dentro disso, como vocês fazem a continuidade des-
ses softwares e dessas ferramentas que contratam por 
um determinado prazo de contrato? Porque o trabalho 
de vocês é essencialmente um software de serviço.

Caio – Banco do Brasil: Dentro da 8666 existem 
áreas especificas, mas sei que posso entrar na ine-
xigibilidade por serviços, não como especialidade, 
mas como serviços por parque adquirido, por exem-

plo. Trabalhei na área de valor agregado e precisáva-
mos expandir o parque. Tínhamos um parque muito 
grande de equipamento da Sun e saímos por essa 
brecha da 8666. Fizemos o seguinte: eu tenho um 
grande parque da Sun dentro do banco,  preciso ex-
pandir o meu serviço. Se eu colocar qualquer outro 
que fuja desse aqui, não vai funcionar. Na hora de 
expandir ou de contratar esse tipo de ferramenta, 
eu saio por esse lado, mas tem muito tempo que eu 
não troco. A  ferramenta já é minha.

Wilson – Metrô: Quais referências vocês utilizam 
para fazer o serviço aos usuários? Qual é a referên-
cia, por exemplo, para desenvolver um App para um 
celular ou para um iPad ou para autoatendimento? 
Onde vocês pegam essas ideias de melhoria ou de 
participação e segurança?

Caio – Banco do Brasil:  Eu não posso responder 
pela área de desenvolvimento, trabalho na área de 
operações, mas a maior parte das inovações é con-
sequência de pesquisas internas e pesquisas de 
relacionamento entre instituições. Na minha área, 
que é área de atendimento, área do Help Desk, te-
mos uma relação muito boa com várias empresas. 
Toda parte de inovação que fazemos dentro do ban-
co e das outras empresas é discutida. Temos várias 
reuniões durante o ano. Várias empresas discutem 
sobre Service Desk, Help Desk. Conseguimos inovar e 
melhorar, com base em padrões internacionais.
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DEBATE

Cláudio – Dataprev: Tanto na Dataprev quanto no 
Serpro existe uma dificuldade de documentação na 
área de suporte dentro de uma caracterização, uma 
classificação correndo no sistema. Como que vocês no 
Banco do Brasil lidam com essa situação? Sentimos a 
necessidade de ter uma classificação correta, justa-
mente para que a área de governo possa atuar de for-
ma ágil e correta. Existe alguma coisa nesse sentido?

Caio – Banco do Brasil: O que temos feito, além 
dessa catequização de contas, é buscar travas em 
sistemas. Muitas coisas são combos, você vai ter 
que escolher. O atendente, ao fazer isso, está ca-
tegorizando. Ele chega a uma descrição lá na ponta, 
mas para chegar lá, já teve que escolher nas outras 
etapas. Com isso, estou ganhando tempo, ou seja, 
uma melhora no meu bilhete. Na bilhetagem, o 
máximo que conseguimos fazer até esse momen-
to foi isso, além desse processo de educação dos 
atendentes e dos “resolvedores” de bilhete. Quan-
to a crise, ela pode ser instituída desde o primeiro 
momento, depende da criticidade. Vou citar um 
exemplo, tenho um sistema que se chama “moedas 
comemorativas”. Não vai afetar em nada meu am-
biente, se acontecer algum problema no sistema de 
moedas comemorativas.  É um sistema de vendas 
de moedas pela internet. Vende duas, três moedas 
por ano. Porém, qualquer suspiro na minha comu-
nicação entre tecnologia e a Bovespa é  motivo para 

parar o mundo. Uma ligação da Bovespa ou da Spi-
nelli, ou de qualquer outra corretora, informando 
um problema,  é resolvida imediatamente, porque 
dez minutos parando nosso home group é um pre-
juízo danado. 

Marilza – Dataprev: Como vocês consideram a rea-
bertura de um incidente? É uma falha do fechamen-
to ou é uma reincidência de um incidente?

Caio – Banco do Brasil: Existem os dois aspectos 
que você falou. Primeiro, o incidente recorrente 
acende uma luzinha lá em Gestão de Problemas. 
Mas existem incidentes que foram abertos e não 
foi dado uma solução definitiva. O incidente está fe-
chado e torna acontecer, por um motivo qualquer. 
Vamos supor que parou um disco e, no outro mês, 
o mesmo incidente, na mesma máquina. Isso é um 
incidente recorrente. Ele é tratado em Gestão de 
Problemaa. Temos uma situação onde o incidente é 
fechado, porque ele passou por todas etapas, che-
gou no final. Mas não é concluído,  só é concluído 
quando o usuário diz que está ok. E, às vezes, o usu-
ário diz que está ok, mas não está ok. Então, houve 
uma falha qualquer na definição daquela solução. 
Eu vou ter que estudar aquilo ali para ver o que está 
acontecendo com aquela solução de contorno.
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