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1. INTRODUÇÃO

O processo Gerenciamento de Mudanças é responsável por garantir que métodos e pro-
cedimentos padronizados sejam utilizados para avaliar, aprovar, implantar e revisar todas
as mudanças na infraestrutura e desenvolvimento de TI de maneira eficiente, a fim de mi-
nimizar o impacto relacionado aos serviços e aos clientes.

1.1. OBJETIVO

O processo de Gerenciamento de Mudança tem os seguintes objetivos:
 Responder aos requerimentos de mudanças necessárias nos serviços, maximizan-

do valor e reduzindo incidentes, rupturas e retrabalhos;
 Responder às solicitações de negócio e de TI para mudanças que alinharão os ser-

viços com as necessidades do negócio; e
 Assegurar que as mudanças sejam registradas, avaliadas, autorizadas, priorizadas,

planejadas, testadas e implementadas.

1.2. DEFINIÇÕES:

BDGC – Banco de Dados de Gerenciamento de Configuração;
CCM – Comitê Consultivo de Mudanças;
CCME – Comitê Consultivo de Mudanças Emergenciais;
IC – Item de Configuração – qualquer componente que necessite ser gerenciado para que
possa entregar um serviço de TI. Ex: servidor, roteador, software, documentos, etc;
RDM – Requisição de Mudança;
RPI – Revisão pós-implantação.

2. REGRAS GERAIS

As regras e definições descritas aqui são válidas e devem ser consideradas nos proces-
sos de gerenciamento de mudanças e gerenciamento de liberações.

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE MUDANÇAS E LIBERAÇÕES

● Para toda implantação de serviço novo ou modificado e para toda remoção de ser-
viço ou equipamento controlado no BDGC deve ser aberta uma RDM no Axios
Assyst;

● Todos os riscos devem ser identificados, avaliados e mitigados sempre que possí-
vel durante o planejamento da implantação. Nos casos onde um ou mais aprovado-
res julguem necessário, deve ser utilizado o aceite do risco por meio de carta for-
mal (carta de risco) a ser assinada pelo representante da alta direção ou cliente en-
volvido;
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● Uma RDM pode conter as seguintes informações:
‒ Plano de liberação: incluindo data e hora de início e término da liberação, objeti-

vo,  ICs envolvidos,  atividades que serão executadas,  áreas envolvidas  com
nome e contato dos responsáveis, número da RDM relacionada, riscos e ações
para mitigação dos riscos e plano de comunicação (data e envolvidos);

‒ Plano de retorno: incluindo os meios para restauração das funcionalidades no
caso de uma liberação mal sucedida;

‒ Plano de testes: todas as liberações devem conter um plano de testes, os quais
serão realizados após a liberação, antes da entrada em produção;

‒ Tipo de estratégia para a liberação: toda liberação deve conter a estratégia defi -
nida para sua implantação, sendo estas: completa ou faseada;

‒ Revisão pós-implantação: ao final da execução de uma implantação, deve ser
avaliado o resultado final atingido, comparando com o resultado esperado;

Observação: para que seja incluída na pauta da reunião do CCM, uma mudança do
tipo planejada/normal deve estar com todas as informações acima preenchidas. As in-
formações faltantes no momento da abertura da RDM deverão ser preenchidas pelo
analista de liberação;
● Toda RDM deve ter associação com, pelo menos, um registro de incidente, de pro-
blema ou de requisição de serviço.

2.2. TIPOS DE MUDANÇA

As RDMs devem ter um escopo claramente definido e documentado. Para tanto, o tipo de
mudança deve ser registrado de forma correta no momento da abertura da RDM.
O tipo de mudança indica a extensão do risco que uma determinada mudança pode cau-
sar no ambiente, levando em consideração sua natureza, complexidade, pessoas envolvi -
das, esforço de preparação, exposição a falhas e quantidade de usuários.
Os tipos de mudança utilizados no TRT da 11a Região estão relacionados a seguir.

2.2.1. Emergencial
Para que uma mudança seja considerada do tipo emergencial, deve existir significativa
perda ou parada no serviço, necessitando que esse seja restabelecido prontamente, a fim
de minimizar ou evitar os impactos para o negócio.
Devem ser consideradas duas variantes para o processo:

1. Mudança associada a um incidente crítico: a RDM deve ser submetida diretamente
ao CCME, convocado pelo gestor do processo de mudança;

2. Mudança não associada a um incidente crítico: o solicitante e/ou analista de libera-
ção deve coletar, na própria RDM, as aprovações formais necessárias com os en-
volvidos, seguindo a ordem de aprovação citada a seguir, para posterior aprovação
do CCME:
a) Primeiro: aprovação da área de negócio;
b) Segundo: aprovação da área executora;
c) Terceiro: aprovação em nível gerencial da área de TI.
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2.2.2. Planejada/normal
Mudanças classificadas como tipo planejada/normal seguirão os procedimentos normais
de uma RDM, passando por todas as etapas do processo de mudança. A classificação de
mudança do tipo planejada/normal deve ser utilizada quando existe uma programação
para implantação da mudança.
As mudanças do tipo planejada/normal serão submetidas à avaliação do CCM, que será
convocado periodicamente, atendendo à pauta definida e divulgada pelo gerente de mu-
danças. Aqueles que não puderem participar presencialmente participarão por conferên-
cia.
O procedimento de elaboração da pauta da reunião do CCM para as mudanças do tipo
planejada/normal deve ser definido pelo TRT da 11a Região e documentado no processo.
A RDM que não estiver aderente, ou seja, que não contiver todas as informações neces-
sárias estabelecidas no processo e/ou que não foram validadas previamente entre as
áreas técnicas, serão reprovadas.  Sendo assim, todo formulário deve conter  todos os
campos preenchidos de forma clara e objetiva.
Observação: durante a apresentação das mudanças para o CCM, não será permitido pla-
nejar, alterar ou mesmo incluir qualquer item na pauta.

2.2.3. Padrão
Para ser considerada do tipo padrão, a mudança deve passar pelo CCM primeiramente
como uma mudança planejada/normal, seguindo todo o fluxo definido. O analista respon-
sável pela liberação deve padronizar o seu planejamento e justificar na reunião do CCM
as razões pelas quais solicita que a mesma seja tratada como padrão em suas próximas
execuções.
Quando a mudança for aprovada para ser tratada como padrão, ficará pendente de vali -
dação da RPI, pois só poderá ser transformada em mudança padrão se for fechada com
sucesso.
Quando aprovada para ser tratada como mudança padrão, o gerente de mudança deve
arquivar o formulário de mudança para utilização futura.
As próximas RDM abertas de mesmo teor, para serem consideradas do tipo padrão, de-
vem ser registradas no Axios Assyst com uma referência à mudança que foi aprovada
como padrão, utilizando o formulário também pré-aprovado pelo gerente de mudança. A
mudança deve ter o mesmo objetivo e as mesmas atividades para as mesmas equipes da
mudança aprovada inicialmente.
Observação: alterações em alguma informação fora dos critérios definidos acima serão
aceitas mediante justificativa a ser avaliada pelo gerente de mudanças.
A qualquer momento, o gerente de mudanças poderá determinar que uma mudança que
já tenha sido classificada como padrão siga novamente o processo de mudança planeja-
da/normal.
Os pré-requisitos para uma mudança ser considerada padrão são:

● A mudança deve ter baixo impacto;
● A mudança deve ter sido fechada com sucesso;
● A mudança deve ser realizada com frequência e com sucesso.
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2.3. PLANO DE COMUNICAÇÃO

O plano de comunicação é parte integrante das informações necessárias para avaliação
da mudança submetida ao CCM para aprovação.
O solicitante da mudança deve informar no formulário de RDM quais pessoas e áreas de-
vem ser comunicadas sobre a mudança que ocorrerá, considerando o impacto e indispo-
nibilidade que a essa poderá proporcionar.

2.4. ESCALONAMENTO HIERÁRQUICO E FUNCIONAL

O escalonamento hierárquico e funcional deve ser preenchido no formulário de RDM e
será utilizado quando houver desvios na execução da mudança que possam impactar no
alcance do objetivo da mudança ou gerar impacto para o serviço.

2.5. CLASSIFICAÇÃO DE MUDANÇAS

2.5.1. Natureza das mudanças

● Requisição de novos serviços ou modificados;
● Adição, modificação e remoção de IC;
● Correção de incidentes e problemas;
● Mudança física de instalações;
● Alterações em níveis de serviços;
● Suporte e manutenção em ambiente de clientes;
● Alterações em documentação relacionada aos serviços de TI.

2.5.2. Prioridade das mudanças

Os tipos de mudanças caracterizam-se quanto a sua prioridade, tendo como base seu im-
pacto e sua urgência. Essa classificação de prioridade é utilizada para decidir quais mu-
danças devem ser discutidas, avaliadas e implantadas, inclusive na decisão de alocação
do CCM.

2.5.2.1. Impacto

● Alto:  afeta  severamente  alguns  usuários-chave  (alta  direção  ou  cliente)  ou  um
grande número de usuários;

● Médio/normal: afeta parcialmente alguns usuários;
● Baixo: ocorrência com baixo impacto de um recurso, sistema, serviço ou processo.

Mudança de simples execução, que possui atividades padronizadas e conhecidas
pelas áreas operacionais.

2.5.2.2. Urgência

● Alta: ação imediata é requerida;
● Média/normal: sem grande urgência, porém a mudança não pode ser adiada para

outro instante mais conveniente;
● Baixa: a mudança precisa ser realizada, porém pode obedecer a agenda de mu-

dança.
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2.5.3. Situação das requisições de mudança

Durante a execução do processo, uma RDM pode assumir uma das situações (status) ci-
tadas na Tabela 1, relacionadas ao ciclo de vida da mudança:

Tabela 1 - Ciclo de vida da mudança
Situação Descrição

Em Registro Quando há somente as informações básicas sobre a RDM.

Registrada Quando a RDM foi gravada com todas as informações sobre a mu-
dança, no Axios Assyst.

Recepcionada Quando o gerente de mudanças entende que a RDM é factível de
execução e a recepciona para ser discutida no CCM.

Cancelada Quando o gerente de mudanças entende que a RDM não é viável
para ser executada.

Aprovada Quando o gerente de mudanças aprovou a RDM em conjunto com
o CCM para ser executada e implantada.

Reprovada Quando o gerente de mudanças reprovou a RDM em conjunto com
o CCM.

Em Execução Quando o projeto da RDM está em execução.

Em Revisão Quando todas as atividades foram executadas e encerradas e a
RDM necessita ser revisada para alcançar seu objetivo. Somente
será utilizada quando houver um plano de liberação.

Executada Quando a RDM foi revisada e implantada.

Atualizada As novas informações referentes aos IC alterados pela RDM foram
aprovadas e atualizadas pelo gerente de configuração no BDGC.

Não Atualizada As novas informações referentes aos IC alterados pela RDM não
foram aprovadas e atualizadas pelo gerente de configuração no
BDGC.

3. ENTRADAS:

Origem Informação

Central de Serviços Necessidade de mudança

Gerenciamento de Incidentes Necessidade de mudança

Gerenciamento de Cumprimento de Requisição Necessidade de mudança

Gerenciamento de Configuração e Ativos ICs ou ativos

Gerenciamento de Liberação Linha de base planejada
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4. SUBPROCESSOS

4.1. ABRIR REQUISIÇÃO DE MUDANÇA (RDM)

Necessidades de mudança podem ser identificadas nos seguintes casos:
- No tratamento de incidentes, para autorizar a aplicação de uma solução;
- No cumprimento de uma requisição de serviços em uma janela de manutenção;
- No tratamento de um problema, para autorizar a aplicação de uma solução que eli-

mina a causa raiz;
- Quando forem identificados desvios durante uma auditoria de configuração;
- Quando uma demanda nova é identificada pelo gerenciamento de projetos.

Para a abertura de uma RDM, o solicitante deve atender aos seguintes pré-requisitos:
- Identificar o evento (incidente, requisição de serviço, problema etc.) que gerou a

necessidade da mudança e vinculá-lo à RDM a ser registrada. Eventos que pos-
sam ser resolvidos na mesma mudança poderão ser vinculados a uma única RDM;

- Preencher os dados solicitados no formulário de RDM.
A RDM criada ficará disponível para o processo gerenciar liberações para que seja reali -
zado o planejamento da(s) liberação(ões) referente(s) à mudança.

4.2. VERIFICAR CONFORMIDADE DA SOLICITAÇÃO

Ao receber a RDM planejada do processo gerenciar liberações, o gerente de mudanças
deve identificar o tipo de mudança (planejada/normal, emergencial ou padrão) e verificar
se o planejamento está completo.

4.3. DEVOLVER RDM

Se, após a verificação de conformidade, o gerente de mudanças identificar alguma infor-
mação faltante ou incorreta, deve devolver a RDM ao solicitante da mudança, informando
o motivo da devolução.

4.4. SOLICITAR APROVAÇÃO EMERGENCIAL

Se todas as informações estiverem em conformidade e a solicitação de mudança for iden-
tificada como emergencial, o gerente de mudanças deve identificar os aprovadores emer-
genciais para a mudança em questão e convocar o CCME. A RDM será então submetida
ao CCME para aprovação emergencial.

4.5. AVALIAR RDM EMERGENCIAL

Quando convocados, os aprovadores emergenciais (integrantes do CCME) devem avaliar
a RDM considerando seu caráter emergencial e decidir sobre sua aprovação ou não. Em
caso de não aprovação, o motivo deverá ser informado.
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4.6. CONSOLIDAR PAUTA DE REUNIÃO

Se todas as informações estiverem em conformidade e a solicitação de mudança for identificada
como planejada/normal, o gerente de mudanças deve incluí-la na pauta de reunião do CCM.

4.7. AVALIAR E PRIORIZAR MUDANÇAS EM PAUTA

Mediante convocação, o CCM se reunirá na data e hora marcadas. Todas as RDM em
pauta devem ser avaliadas individualmente e em conjunto, permitindo uma análise de
conflitos. O CCM deve deliberar sobre a autorização de cada RDM para a próxima janela
de manutenção.
Os assuntos a serem tratados na reunião do CCM são:

● Discutir e analisar a viabilidade das mudanças em pauta;
● Analisar os impactos no ambiente;
● Verificar o relacionamento de cada mudança em relação a outras mudanças solici-

tadas;
● Confirmar as datas das mudanças, período, tempo de indisponibilidade prevista e

janela da mudança;
● Validar o comunicado que deverá ser enviado aos envolvidos, quando necessário.

Deverá ser designado um coordenador para acompanhar as mudanças na próxima janela
de manutenção, que poderá ser o próprio gerente de mudanças ou um analista da princi -
pal área envolvida nas mudanças a serem realizadas.
Observação: este procedimento deve ser elaborado pelo TRT da 11ª Região e documen-
tado no processo.

4.8. CONFIRMAR PRÉ-APROVAÇÃO

Se todas as informações estiverem em conformidade e a solicitação de mudança for iden-
tificada como padrão (pré-aprovada), o gerente de mudanças deve confirmar a condição
padrão da mudança no Axios Assyst. Nessa situação, a RDM estará disponível para ser
implantada.

4.9. REGISTRAR NÃO AUTORIZAÇÃO DA RDM

As RDMs submetidas ao CCM ou CCME que não forem autorizadas devem ser cancela-
das no Axios Assyst pelo gerente de mudanças, o que inclui o registro da não aprovação
da mudança e o motivo conforme informado pelo respectivo comitê.

4.10. NOTIFICAR REJEIÇÃO DA RDM

Para cada RDM reprovada no Axios Assyst, o sistema deve gerar uma notificação para to-
dos os envolvidos, informando a rejeição da mudança e o motivo.
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Observação: a lista dos envolvidos a serem notificados estará associada a cada RDM.
Essa lista é definida pelo solicitante/analista de liberação responsável por planejar a mu-
dança e verificada/complementada pelo gerente de mudanças.

4.11. REGISTRAR AUTORIZAÇÃO DA RDM

As autorizações de cada RDM realizadas pelo CCM ou CCME devem ser registradas no
Axios Assyst pelo gerente de mudanças.

4.12. GERAR NOTIFICAÇÃO DE MUDANÇA AOS ENVOLVIDOS E IMPACTADOS

Para cada RDM aprovada no Axios Assyst, o sistema deve gerar uma notificação para to-
dos os envolvidos e impactados, informando sobre a aprovação da mudança e a janela de
manutenção na qual será implantada.
Observação: a lista dos envolvidos a serem notificados estará associada a cada RDM.
Essa lista é definida pelo solicitante/analista de liberação responsável por planejar a mu-
dança e verificada/complementada pelo gerente de mudanças.

4.13. REVISAR MUDANÇA PÓS-IMPLANTAÇÃO

Todas as RDMs finalizadas pelo processo de liberação devem passar pela revisão pós-
implantação a fim de verificar se a mudança foi bem-sucedida e se atendeu aos seus ob-
jetivos.
A revisão é realizada pelos envolvidos na mudança, geralmente membros do comitê, sen-
do coordenada pelo gerente de mudanças, o qual é responsável por registrar o resultado
da revisão no Axios Assyst.
A revisão deverá confirmar se os ICs impactados pela mudança foram devidamente atua-
lizados no BDGC e se os serviços afetados foram atualizados no catálogo de serviços.
As lições aprendidas devem ser documentadas para futura utilização.

4.14. FECHAR MUDANÇA COM SUCESSO

Se for identificado que a mudança foi concluída com sucesso e atingiu seus objetivos, o
gerente de mudanças fecha a RDM com sucesso.

4.15. FECHAR MUDANÇA SEM SUCESSO

Se for identificado que a mudança não ocorreu conforme planejado, o gerente de mudan-
ças fecha a RDM sem sucesso e informa ao solicitante sobre o seu encerramento.
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4.16. FECHAR MUDANÇA COM RESTRIÇÕES

Se for identificado que a mudança foi concluída, porém, durante a sua execução, foram
identificados desvios, falhas no planejamento ou na implantação, o gerente de mudanças
fecha a RDM com restrições.

5. SAÍDAS

Destino Informação

Todos os processos RDMs canceladas ou rejeitadas

Todos os processos Mudanças autorizadas

Gerenciamento de Configuração e Ativos ICs novos, alterados ou descartados

Gerenciamento de Liberação Planos de mudança autorizados

6. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

 Dono do Processo
◦ É formalmente designado e possui a autoridade máxima em relação ao proces-

so, garantindo sua especificação e execução.
◦ Manter o desenho e indicadores do processo, garantindo que estejam adequa-

dos aos propósitos da organização.
◦ Prover recursos para execução das atividades do processo.
◦ Garantir que as metas de desempenho, eficiência e eficácia do processo sejam

atingidas.
 Gerente do Processo

◦ Gerenciamento operacional das atividades do processo, integração com outros
processos e produção de relatórios gerenciais.

◦ Promover e garantir que o processo seja corretamente utilizado.
◦ Prover informações de controle para a direção e demais processos.
◦ Garantir que os indicadores sejam medidos.

 Comitê Consultivo de Mudança (CCM)
◦ Analisar, validar, aprovar ou rejeitar mudanças categorizadas como tipo planeja-

da/normal.
 Comitê Consultivo de Mudanças Emergenciais (CCME)

◦ Validar, aprovar ou rejeitar mudanças emergenciais.
 Gerente de mudanças

◦ Controlar os serviços e componentes de TI que foram alterados pela mudança,
mantendo as informações de configuração precisas e confiáveis;

◦ Assegurar o registro adequado de todas as RDMs.
◦ Apoiar a classificação e priorização de todas as mudanças registradas.
◦ Coordenar, orientar e supervisionar as atividades do CCM;
◦ Representar o Comitê no que se fizer necessário;
◦ Submeter ao Comitê a pauta das reuniões;
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◦ Definir datas, pautas e redator da ata para as convocações;
◦ Convocar, abrir, presidir, suspender, prorrogar e encerras as reuniões e resol-

ver questões de ordem;
◦ Autorizar a presença nas reuniões de pessoas que possam contribuir para os

trabalhos do Comitê;
◦ Assinar os documentos, as atas das reuniões e as proposições do Comitê;

 Solicitante
◦ Requisitar mudanças provenientes de requisições, incidentes, problemas, confi-

guração, nível de serviço ou projetos para as áreas técnicas e fornecer informa-
ções complementares durante o processo de mudança.

7. BIBLIOGRAFIA

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

Secretaria de Tecnologia da Informação – Seção de Governança de Tecnologia da Informação


	1. Introdução
	1.1. Objetivo
	1.2. Definições:

	2. Regras Gerais
	2.1. Considerações gerais sobre mudanças e liberações
	2.2. Tipos de mudança
	2.2.1. Emergencial
	2.2.2. Planejada/normal
	2.2.3. Padrão

	2.3. Plano de comunicação
	2.4. Escalonamento hierárquico e funcional
	2.5. Classificação de mudanças
	2.5.1. Natureza das mudanças
	2.5.2. Prioridade das mudanças
	2.5.2.1. Impacto
	2.5.2.2. Urgência

	2.5.3. Situação das requisições de mudança


	3. Entradas:
	4. Subprocessos
	4.1. Abrir requisição de mudança (RDM)
	4.2. Verificar conformidade da solicitação
	4.3. Devolver RDM
	4.4. Solicitar aprovação emergencial
	4.5. Avaliar RDM emergencial
	4.6. Consolidar pauta de reunião
	4.7. Avaliar e priorizar mudanças em pauta
	4.8. Confirmar pré-aprovação
	4.9. Registrar não autorização da RdM
	4.10. Notificar rejeição da RdM
	4.11. Registrar autorização da RdM
	4.12. Gerar notificação de mudança aos envolvidos e impactados
	4.13. Revisar mudança pós-implantação
	4.14. Fechar mudança com sucesso
	4.15. Fechar mudança sem sucesso
	4.16. Fechar mudança com restrições

	5. Saídas
	6. Papéis e Responsabilidades
	7. Bibliografia

