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1. INTRODUÇÃO

O Cumprimento de Requisição é o principal processo executado pela Função Central de 
Serviços. Trata-se de atividades corriqueiras solicitadas pelos usuários ao setor de infor-
mática, tais como: solicitação de informação ou sanar dúvidas, substituição de cartucho 
de impressora, mudança de senha, instalação de ponto de rede ou telefônico.  
As características principais das requisições são: possuem baixo ou nenhum impacto nas 
operações da TI, são pré-aprovadas, não requerem intervenção do processo de gerencia-
mento de mudanças, nem estão relacionadas com incidentes.

1.1. OBJETIVO

O objetivo do processo de  Cumprimento de Requisição é executar as solicitações de ser-
viços corriqueiras feitas pelos usuários da TI.
O processo deve ser gerenciado e controlado, segundo o princípio da eficiência e econo-
micidade. As requisições serão registradas e acompanhadas pelo gerente da central de 
serviços e pelo supervisor que manterá o controle da mão de obra que executará os servi-
ços. Após sua execução, elas serão fechadas com a devida satisfação do usuário. 

1.2. DEFINIÇÕES:

ANS – acordo de nível de serviço.

BDEC – Base de Dados de Erros Conhecidos.

Central de Serviços   – Função definida na ITIL Versão 3. É o ponto único de contato 
para os usuários de TI. Tem por objetivo restaurar a operação normal dos serviços o mais  
rápido possível. 

Gerente do serviço – é o chefe da seção responsável pelo serviço de tecnologia da infor-
mação definido no portfólio de serviços, publicado no portal da governança.

IC – Item de configuração.

Incidente – é um evento que provoca o não cumprimento do SLA. Podem ser de dois ti-
pos: interrupção ou perda de desempenho.

Operação Normal do serviço de Tecnologia da Informação – é a operação do serviço 
no modo definido pelo ANS.

Problema – é o incidente com causa raiz desconhecida.
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Serviço de Tecnologia da Informação – qualquer serviço descrito no Portfólio de servi-
ços da SETIC.

2. ENTRADAS:

Origem Informação

Central de serviços Solicitações de serviços

Gerenciamento de Incidentes BDEC, modelos de incidentes.

Gerenciamento de Configuração Serviços de TI e ICs em produção.

Gerenciamento de Nível de Serviço Acordos de nível de serviço

Gerenciamento de Catálogo de Serviço Informações sobre os serviços.

Gerenciamento de Mudanças Informações sobre as mudanças.

3. SUBPROCESSOS

3.1. REQUISIÇÃO DO SERVIÇO

Objetivo: Definir a forma como serão solicitados os serviços.       

Responsável: Diretor da SETIC/Gerentes dos serviços.  

Atividades:
 Receber solicitações de serviços de TI através dos seguintes meios:

1) telefone da Central de Serviços: ramal 7410.
2) sistema Axios Assyst.

 Definir se haverá necessidade de casos específicos de execução dos serviços, tais 
como: 1) instalação de ponto de rede – haverá algum tratamento diferenciado junto 
ao suporte de redes? 2) Cadastros – haverá registro de ciência do responsável da 
área de negócios. 3) Cadastro de administradores dos serviços.

3.2. APROVAÇÃO

Objetivo: Definir as solicitações de serviços que necessitarão de aprovação.

Responsável: Gerente do Serviço

Atividades:
 Definir as solicitações de serviço pré-aprovadas.
 Definir as solicitações de serviço que necessitam da aprovação do gerente respon-

sável pelo serviço, inclusive aquelas que precisam de aprovação evidenciada.
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3.3. EXECUÇÃO

Objetivo: Executar os serviços solicitados.

Responsabilizado: Gerente do Serviço.

Atividades:
 Manter POPs, manuais, modelos de incidentes e demais documentos necessários 

para executar as solicitações.
 Executar os serviços conforme as suas aprovações definidas no subprocesso ante-

rior. O Gerente do Serviço deverá ter controle de quais técnicos estão executando 
quais serviços, bem como  dos recursos e tempo necessários. 

 Seguir  o princípio da eficiência na utilização dos recursos e tempo necessários 
para execução das solicitações de serviços.

 A Central de Serviços atenderá requisições de 1o nível por telefone ou acesso re-
moto.

3.4. FECHAMENTO

Objetivo: Registrar o cumprimento da requisição.

Responsabilizado: Supervisor.

Atividades:
 Verificar se o serviço foi concluído com êxito.
 Verificar a satisfação do usuário com a qualidade do serviço. Caso ele não tenha 

sido concluído, ou o usuário não esteja satisfeito, tomar providências junto a equipe 
responsável.

 Registrar que o serviço foi concluído.

4. SAÍDAS

Destino Informação

Todos os processos Informações sobre solicitações de serviços.

Central de serviços Solicitações de serviço executadas.

Gerenciamento de Incidentes Abertura de registro de incidentes.

Gerenciamento de Problemas Abertura de registro de problemas.

Gerenciamento de Mudanças Abertura de registro de mudanças.

Gerenciamento de Configuração. Atualização de atributos de ICs.
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5. RESPONSABILIDADES DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE REQUISIÇÃO

A gerência desse processo é realizada pela Central de Serviços.
 

6. BIBLIOGRAFIA

Ref 1: Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de TI. Autor: Marcos André dos San-
tos Freitas.

Ref 2: Material do curso Fundamentos em ITIL V3 – OFFICEIT Soluções em Governança 
e Tecnologia
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