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RESUMO 

 

A governança de TI cada vez mais vem ganhando força nas corporações, sejam elas do ramo 

de TI propriamente dito ou de qualquer outro ramo onde o setor de tecnologia da informação 

presta serviços ao negócio como diferencial competitivo ou mesmo apenas como sustentação 

do negócio. Neste tocante, um dos processos principais da governança, é a Gestão de Mudan-

ças, que tem por objetivo registrar, controlar e analisar toda e qualquer alteração de software, 

hardware ou serviço de tecnologia da informação em ambientes produtivos da empresa. Atra-

vés destes controles, espera-se ter uma maior segurança com mudanças de sistemas e ambien-

tes afim de gerar o mínimo de impacto para o negócio, e quando houver impactos, que eles 

sejam controlados, planejados e comunicados adequadamente às áreas interessadas. Isto refle-

te inclusive na receita da empresa, pois alterações que não sejam bem planejadas e que indis-

ponibilizem sistemas críticos ao negócio certamente acarretarão alguma perda para o negócio, 

seja ela receita, imagem, penalidades, riscos de segurança, entre outros. O objetivo deste estu-

do é analisar o funcionamento do processo de gestão de mudanças de uma empresa em termos 

de eficácia para o controle de alterações nos ambientes produtivos da companhia e avaliar os 

desafios para a sustentação processo, por meio da observação direta do processo para uma 

pesquisa descritiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A governança de TI garante o bom funcionamento e controle dos serviços de tec-

nologia da informação prestados em empresas de diversos setores. Através da governança de 

TI, é possível controlar recursos, gerar indicadores, medir tempos de respostas, gerenciar ser-

viços e evoluir a maturidade dos processos internos. Este estudo é destinado ao processo de 

gestão de mudanças, que é um dos seus principais pilares. 

Analisar o funcionamento do processo de gestão de mudanças de uma empresa em 

termos de eficácia para o controle de alterações nos ambientes produtivos da companhia e 

avaliar os desafios para a sustentação processo. 

Empresas de diversos setores e tamanhos possuem grandes demandas por mudan-

ças em seus ambientes de tecnológicos. Sejam elas, alterações em sistemas já existentes, no-

vas aplicações, alterações de ativos de infraestrutura, correções de problemas, entre outros. 

Para haver um controle adequado dessas alterações, o processo de gestão de mudanças é um 

meio para garantir isso.  

Este será um estudo de caso descritivo por meio da observação do processo de 

gestão de mudanças da empresa SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A. 

consulta às políticas e documentos internos da companhia e entrevistas com pessoas que tra-

balham no dia a dia do processo. 

Com isso será possível descrever o processo de gestão de mudanças da empresa, 

analisar quais indicadores são extraídos do processo e estudar a eficácia do processo e geração 

de indicadores para auxiliar na tomada de decisões. 
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2 TEMA 

 

O presente trabalho terá como tema principal o estudo do processo de gestão de 

mudanças na empresa SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A. Empresa 

de prestação de serviços financeiros por meio de tecnologia de caixas de autoatendimento 

(ATMs). É sabido que com a evolução dos serviços de TI, o processo de gestão de mudanças 

hoje baseado na metodologia ITIL, é o principal responsável pelo controle, análise e geração 

de indicadores a respeito das mudanças efetuadas nos ambientes de TI produtivos das empre-

sas. 

O gerenciamento de mudanças tem a finalidade de garantir que qual-

quer alteração sobre os itens de configuração da infraestrutura de TI 

seja feita de modo planejado e autorizado (MULLBERT, 2013, p. 46). 

Dessa forma, esta pesquisa tem por objetivo identificar como o processo funciona 

para a empresa em questão? Quais os principais desafios na condução do processo? E quais 

benefícios ele traz para a companhia? 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o funcionamento do processo de gestão de mudanças de uma empresa em 

termos de eficácia para o controle de alterações nos ambientes produtivos da companhia e 

avaliar os desafios para a sustentação processo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Essa pesquisa tem como objetivos específicos: 

• Descrever o processo de gestão de mudanças da empresa; 

• Analisar quais indicadores são extraídos do processo; 

• Estudar a eficácia do processo e geração de indicadores auxilia na tomada 

de decisões. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 CAMPO DE ESTUDO 

 

Este trabalho será uma pesquisa na forma de um estudo de caso descritivo, onde 

se procura descrever as características da empresa. Rauen (2002) define estudo de caso como 

um estudo profundo de um ou de poucos objetos, que busca retratar a realidade de forma 

completa e profunda, de modo a permitir o seu amplo e detalhado conhecimento. 

O estudo de caso será realizado na empresa SAQUE E PAGUE REDE DE AU-

TOATENDIMENTO S.A. Trata-se de uma empresa de prestação de serviços financeiros por 

meio de tecnologia de caixas de autoatendimento (ATMs), sua operação depende cem porcen-

to de TI, sendo responsável por todo desenvolvimento e sustentação dos softwares que com-

põem sua estrutura de negócios. Em função disso, em essência é uma empresa que tem a go-

vernança de TI muito bem desenvolvida, principalmente o processo de gestão de mudanças, 

sendo esse o mais bem desenvolvido do framework ITIL na companhia.  

 

4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Observação direta do processo de gestão de mudanças para avaliar seu funciona-

mento e eficácia no controle de alterações que são feitas em produção. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

5.1 ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO 

 

A Saque e Pague é uma empresa gaúcha criada em 2014 com intuito de prestar 

serviços financeiros ao usuário final através de uma rede de caixas eletrônicos (ATMs) que 

estão distribuídos em território nacional geralmente em estabelecimentos comerciais, postos 

de gasolina, shoppings centers, entre outras redes varejistas. Com isso a empresa faz o meio 

de campo entre a instituição financeira (banco) e o cliente daquele banco sem necessidade de 

se dirigir até uma agência física. Dessa forma, é possível efetuar operações como saque, sal-

do, extrato, depósito, transferências, pagamentos de contas entre outros serviços. 

A empresa desenvolve todos os softwares envolvidos no seu negócio fim, dessa 

forma desde a aplicação embarcada nos ATMs, os meios de comunicação, as aplicações tran-

sacionais em seus servidores e a comunicação com as instituições financeiras são desenvolvi-

das e sustentadas pela companhia. Em função dessa grande dependência de TI, a área de tec-

nologia hoje possui uma diretoria que responde diretamente ao presidente da empresa, abaixo 

da diretoria de TI, existem duas principais gerências que dividem suas áreas funcionais da 

seguinte forma:  

• Gerência de Infraestrutura e Segurança – Responsável pelos times de teleco-

municações, datacenter, bancos de dados, gestão de configuração, monitora-

mento, sustentação de infraestrutura, NOC, helpdesk, segurança de TI, cyber 

segurança e governança de TI.  

• Gerência de Desenvolvimento e Arquitetura – Desenvolvimento de soluções 

Brasil, Desenvolvimento de soluções LATAM, sustentação de sistemas, qua-

lidade de software e arquitetura de novas aplicações. 

Para sustentar a operação de TI, a empresa possui dois datacenters fisicamente 

distantes com réplicas síncronas de todas as aplicações para manter contingência em casos de 

incidentes onde algum serviço seja impactado. A comunicação com os ATMs e bancos tam-

bém é contingenciada entre os dois datacenters, possuindo mais de um meio de comunicação, 

como por exemplo mais de um canal de MPLS e VPNs site-to-site. 

 

5.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

Atualmente o processo de gestão de mudanças da empresa é responsabilidade da 

área de governança de TI e responde para a gerência de infraestrutura e segurança, tem inter-

face direta com demais áreas, pois de forma geral toda companhia é cliente deste processo 
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utilizando o mesmo para implantação de novos projetos, correções de erros em produção, me-

lhorias em sistemas, correções de vulnerabilidade, entre outras demandas que necessitem de 

alterações nos ativos de TI produtivos. Sendo assim, a premissa básica que rege esse processo 

é: Toda e qualquer alteração que precise ser feita em ambientes produtivos de TI, obrigatori-

amente deverão passar pelo processo de gestão de mudanças, estas mudanças sendo devida-

mente registradas em ferramenta própria para tal e posteriormente aprovadas pelos devidos 

responsáveis. 

 

5.3 MATRIZ DE CRITICIDADE 

 Para auxiliar na priorização e tomada de decisão a matriz de criticidade é o 

principal instrumento para auxiliar na análise de risco e impacto. 

A empresa SAQUE E PAGUE possui a seguinte matriz de criticidade, conforme se observa 

na figura 1: 

 

Fonte: (SAQUE E PAGUE, 2019) 

 

Leva-se em consideração 3 principais critérios para avaliação: Ambiente im-

pactado (onde os sistemas transacionais da empresa podem ser afetados), número de terminais 

(caixas eletrônicos que podem ser afetados) e número de usuário internos que podem ser afe-

tados. Com isso se classifica em impacto baixo, médio ou alto de acordo com as regras negó-

cio atreladas a estas classificações.  

 

5.3 TIPOS DE MUDANÇAS 

Em função da criticidade do negócio, nenhuma mudança em produção deve ser 

executada sem o devido registro. Porém devido a grande demanda de novas implantações e 

correções de bugs, incidentes ou melhorias foram criados os seguintes tipos de mudanças que 

seguem abaixo: 
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Mudança programada: É o modelo mais adequado de conduzir uma mudança, 

pois é consequência de um bom planejamento, seguindo todas etapas do processo conforme 

passos exemplificados a seguir (SAQUE E PAGUE, 2019): 

 

Figura 2: fluxo grama de mudanças programadas: 

 

Fonte: (SAQUE E PAGUE, 2019) 

 

Mudança pré-aprovada: Este tipo deverá ser avaliado e aprovado previamente 

por uma mudança do tipo Programada, e sendo deliberada poderá ser aberta e executada sem 

necessidade de esperar as etapas de avaliação em Comitê de Mudanças. Só se enquadram nes-

te tipo de mudanças alterações rotineiras com procedimentos simples de execução e de baixo 

risco: 

 

Figura 3: fluxo grama de mudanças pré-aprovadas: 

 

Fonte: (SAQUE E PAGUE, 2019) 

 

Mudança emergencial: Mudança baseada em uma situação crítica que esteja na 

iminência de impactar significativamente o ambiente tecnológico. Os possíveis impactos que 

podem justificar uma Mudanças deste tipo são: Indisponibilidade de sistemas ou serviços, 

perda financeira, prejuízo na imagem da empresa. 

 

Figura 4: fluxo grama de mudanças emergenciais: 

 

Fonte: (SAQUE EPAGUE, 2019) 

 

Além da classificação do impacto, uma justificativa deverá ser preenchida com-

plementando a escolha selecionada com dados que deixem claros a real necessidade. Este tipo 

de Mudança deverá ser usado em casos de extrema necessidade, pois como não é devidamente 

planejada expõe o ambiente de produção à riscos maiores. 
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Mudança imediata: Mudança baseada numa situação crítica que necessite corre-

ção imediata. Poderá ser justificado através de uma destas situações: Sistemas ou serviço in-

disponível, prejuízo financeiro, exposição da imagem da empresa: 

 

Figura 5: fluxo grama de mudanças imediatas: 

 

Fonte: (SAQUE EPAGUE, 2019) 

 

Para cada tipo de mudança existe um fluxo específico e com níveis de aprovação 

diferentes que são dependentes da criticidade e urgência da alteração em produção. O proces-

so está descrito a seguir. 

 

5.3 COMO FUNCIONA O PROCESSO 

Na figura a seguir é possível ver a processo completo de gestão de mudanças com 

todas as etapas necessárias que vão desde o registro da mudança até a verificação e encerra-

mento. 

 

Figura 6: o processo de gestão de mudanças: 

 

Fonte: (SAQUE E PAGUE, 2019) 

Abaixo detalha-se os um dos passos necessários para que uma alteração possa ser 

aprovada e executada em produção seguindo o processo de gestão de mudanças. 

 

Alinhamento Técnico: É a primeira etapa de avaliação das mudanças, tem viés 

técnico e uma avaliação dos procedimentos e impactos técnicos das mudanças. 
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Figura 7: Exemplo de reunião para alinhamento técnico: 

 

Fonte: (SAQUE E PAGUE, 2019) 

Comitê de mudanças: Segunda etapa de aprovação tem o objetivo de avaliação 

estratégica da mudança e visão de negócio. 

 

Figura 8: Exemplo de gerencial para deliberação de mudanças: 

 

Fonte: (SAQUE E PAGUE, 2019) 

Aprovação gerencial: Em mudanças Emergenciais é a primeira etapa de aprova-

ção, ela ocorre pelo gestor da própria área que está abrindo a solicitação. 

 

Execução: A etapa de execução deve ser contemplada dentro da janela prevista na 

mudança e ter tempo suficiente para execução das seguintes etapas: 

 

Figura 9: Fluxo de execução de mudanças: 

 

Fonte: (SAQUE E PAGUE, 2019) 
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Verificação: Avaliar se a mudança alcançou o objetivo planejado e registrar seu 

resultado de execução através da ferramenta. O período de verificação deverá ocorrer dentro 

da janela de execução. Resultados possíveis: Sucesso total, sucesso parcial, falha (rollback), 

não avaliada, não executada. 

 

Rollback: Com base na Verificação pode-se decidir por reverter a Mudanças e re-

torná-la ao seu estado anterior a execução. Essa decisão é tomada pelo Executor da Mudança 

e pode ser compartilhado com o verificador quando não for a mesma pessoa e o mesmo esti-

ver presente no momento da execução.  

 

5.4 CALENDÁRIO DE MUDANÇAS 

O Calendário de Mudanças é um recurso que visa a proteção do ambiente transa-

cional (principal sistema da empresa). Através do calendário é possível analisar período de 

maior transação do negócio e antecipar as janelas de manutenção previstas ao longo do ano. 

Tem viés informativo e tem como objetivo informar períodos críticos para ser considerados 

afim de evitar períodos de maior riscos e impactos aos clientes. 

 

Figura 10: Calendário de mudanças 

 

Fonte: (SAQUE E PAGUE, 2019) 

 

5.5 INDICADORES 

Para a gestão do processo alguns indicadores de resultados do processo são utili-

zados para melhorar mensurar o desempenho, são eles: 

Mudanças Planejadas: Percentual de mudanças realizadas do tipo programada 

em relação ao total (com exceção das pré-aprovadas) e tem como objetivo verificar o plane-

jamento das mudanças. A meta é de que haja mais de 70% das mudanças. 
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Mudanças com Sucesso: Percentual de mudanças que tiveram Execução com ob-

jetivo totalmente alinhado com o planejado pela mesma. A meta é 90% de Sucesso na execu-

ção e verificação das Mudanças. 

Mudanças com Origem em Correção: Mensurar o volume de mudanças execu-

tadas que são resultado de correção no ambiente. Tem como objetivo mensurar o retrabalho 

em relação as mudanças. A meta é de não ultrapassar 25% das mudanças. 

 

5.5 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Lider de Mudança: É responsável pelo acompanhamento da mudança do início 

ao fim exercendo as seguintes etapas: Registrar a mudança, descrever o plano de execução e 

rollback, realizar comunicações necessárias, registrar o plano de testes, verificar janela de 

viabilidade de execução, realizar alinhamentos técnicos, apresentar a Mudança nos Comitês, 

acompanhar a execução e Identificar o responsável pela verificação. 

Equipe Executora: É a equipe que executa a mudança, e além disto, avalia previ-

amente a mudanças, participa do alinhamento Técnico, executa as mudanças, realiza teste 

após a implantação, toma decisão de rollback quando necessário e registra o resultado da exe-

cução. 

Verificador: Tem o papel de verificar se o objetivo da mudança foi atingido con-

forme o planejado. O verificador poderá ser o mesmo executor da mudança quando for possí-

vel, ou outra pessoa se melhor se adequar. Após a verificação o resultado deverá ser registra-

do na ferramenta. O verificador deverá acompanhar a execução da mudança para imediata 

avaliação do resultado. 

Gestores: Gerentes e Coordenadores tem o papel de realizar uma análise estraté-

gica do que será implantado, para isso contribuem da seguinte forma: Participando do Comitê 

de Mudanças, avaliando com visão de negócio, deliberando de forma colaborativa as Mudan-

ças e avaliando riscos e impactos ao ambiente. 

Dono da Produção: Papel intermediário entre o técnico e o estratégico, o Dono 

da Produção é o responsável pela Infraestrutura de TI, e tem como principais atividades no 

processo a aprovação prévia de Mudanças Emergenciais, aprovações das Mudanças Imediatas 

e participação nos Comitês de Mudanças. 

Gestor de Mudanças: Responsável pelo processo, acompanha todas as etapas e 

propõe melhorias e ajustes necessários em busca de melhoria contínua, tem como responsabi-

lidade presidir os Comitês de Mudanças, realizar treinamentos aos envolvidos, atualizar o 

modelo 
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6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

6.1 PROPOSTA DE MELHORIA PARA A REALIDADE ESTUDADA 

 

Apesar do processo de gestão de mudanças da empresa já ser uma rotina madura 

no dia a dia da companhia. Ainda existem diversos pontos a se evoluir no planejamento, exe-

cução e controle de qualidade das mudanças implantadas. O processo é seguido à risca por 

todas as áreas, porém muitas vezes se peca no básico, que é a comunicação entre solicitante 

da mudança e o executor. Isso, por diversas vezes gera retrabalhos para se recuperar sistemas 

ou serviços que tenham sido impactados por conta de mudanças mal planejadas. 

Como proposta de melhoria para o processo, destaca-se: A importância do acultu-

ramento da empresa no que tange a cuidados com o ambiente produtivo da empresa, treina-

mentos recorrentes sobre o processo para toda organização e melhor execução de testes das 

mudanças antes de serem implantadas em produção. 

 

6.2 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com isso, espera-se que haja um menor número de mudanças corretivas no parque 

tecnológico da empresa, um menor número de paradas inesperadas de produção causadas por 

alterações mal testadas anteriormente e, além disso, uma maior integração entre as lideranças 

da empresa afim de que haja alinhamentos adequados entre os técnicos. Dessa forma dimi-

nuindo os riscos de perda financeira e de imagem para a companhia. 

 

6.3 VIABILIDADE DA PROPOSTA 

 

Abaixo seguem alguns pontos importantes para que seja possível implantar os 

pontos de melhoria e continuar com a evolução do processo de gestão de mudanças da empre-

sa: 

 

Quadro 1: ações de melhoria no processo de mudanças: 

 

Ação Recursos Hu-

manos 

Recursos Fi-

nanceiro 

Recursos de TI Justificativa 

Aculturamento 

da empresa 

sobre cuidados 

com os ambien-

tes produtivos. 

Pessoas que 

trabalham na 

área de gover-

nança de TI. 

Despesas com 

materiais para 

campanhas in-

ternas de acul-

turamento. 

Hospedagem de 

materiais na in-

tranet e sistema 

de ITSM bem 

configurado. 

Criar em todos os 

colaboradores o 

senso de cuidado 

com os ambientes 

produtivos da 

empresa por meio 

de campanhas de 

aculturamento 

interno. 

Treinamentos Pessoas que Despesas com Recursos tecno- Através de trei-
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recorrentes 

sobre o proces-

so de gestão de 

mudanças. 

trabalham na 

área de gover-

nança de TI. 

materiais para 

treinamentos 

recorrentes. 

lógicos adequa-

dos para apresen-

tações, como pro-

jetores, vídeo 

conferência e 

plataformas de e-

learning. 

namentos que se 

darão de forma 

trimestral com o 

objetivo de di-

vulgação das no-

vidades do pro-

cesso e equaliza-

ção de conheci-

mento de todos. 

Melhor execu-

ção de testes 

das mudanças 

antes de serem 

implantadas em 

produção. 

Reforço para a 

equipe de testes 

de sistemas. 

Investimento 

em capacitação 

de testes e utili-

zação de ferra-

mentas de testes 

automatizados. 

Investimento em 

ferramentas de 

testes automati-

zados. 

Obter melhor 

performance nos 

testes de aplica-

ções e maior as-

sertividade. 

Fonte: RAMALHO, Vicente Paulo (2019) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste estudo foi possível analisar o processo de gestão de mudanças da 

empresa SAQUE E PAGUE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A. e entender a sua impor-

tância para a continuidade de negócios da companhia. Com ele a empresa garante o bom fun-

cionamento dos sistemas, reduz incidentes e toma melhores decisões através de indicadores de 

andamento do processo. 

Ao acompanhar a rotina do processo por algumas semanas, foi possível identificar 

que de nada adianta ter um processo muito bem desenhado, se as pessoas não estiverem enga-

jadas em seus ritos e movimentos. A operacionalização do processo permitia sempre uma 

ótima extração de indicadores das ferramentas, neste sentido sempre que algum incidente 

ocorresse em produção, rapidamente se tinha uma rastreabilidade de qual mudança foi a oca-

sionadora do problema e de forma simples identificar as ações de resolução. Com isso obten-

do eficácia na maioria dos casos, além disso, a análise gerencial dos indicadores permitia uma 

nítida sensação de controle do ambiente de TI. 

Executar este processo de pesquisa foi gratificante, pois o processo é muito bem 

documentado na empresa. Além disso, as pessoas envolvidas se mostraram solicitas para o 

compartilhamento de informações e também estiveram flexíveis para proposição de sugestões 

e melhorias no desenho do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: O último envio do trabalho (AD3 ou AF), após a avaliação do professor da 

unidade de aprendizagem, deve ser em formato PDF. 
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