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RESUMO 

 

Devido ao aumento da complexidade e da carga de trabalho do departamento de tecnologia das 

empresas, a necessidade de manter organizado o setor deu origem a diversos métodos de 

organização de recursos tecnológicos. Baseado na norma ITIL, a Central de Serviços se 

estabeleceu como um dos principais recursos de gerenciamento dos setores de tecnologia das 

organizações. Seguindo as boas práticas indicadas pela ITIL, a Central de Serviços deve servir 

como ponto único de contato entre usuários e o departamento de tecnologia, e deve estar apoiada 

em um software de controle. Entre os diversos programas disponíveis atualmente no mercado, 

destacamos aqueles que estão licenciados sob o modelo de software. Mostramos as vantagens do 

modelo de software livre e como os softwares licenciados sob este modelo podem ser o apoio de 

uma Central de Serviços. Além de mostrar opções e fazer um rápido comparativo entre elas, 

concluímos que as Centrais de Serviços apoiadas em software livre são de importância impar para 

as organizações e que podem ser implantadas com maior facilidade, graças a flexibilidade 

oferecida pelo modelo de software livre.                                                         
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual, tecnologia não é um diferencial entre as organizações, o diferencial é a 

maneira com a qual cada organização gerencia sua tecnologia. Essa gestão passa por toda a 

infraestrutura de TI, incluindo hardware, software e o gerenciamento destes recursos. Segundo a 

norma ITIL (Information Technology Infrastructure Library ou Biblioteca de Infraestrutura de 

Tecnologia da Informação em português) um dos pontos de partida para o correto gerenciamento 

dos recursos e serviços de tecnologia, é a implantação de uma central de serviços. Esta central de 

serviços serve como ponto único de contato entre usuários de tecnologia (clientes, fornecedores e a 

equipe de ti) e permite que a equipe de TI e os usuários possam ter uma visão global sobre o todo o 

serviço oferecido pela TI. 

 

  Existem inúmeras maneiras para se estruturar a central de serviços. Uma das maneiras mais 

utilizadas é utilizar um software de controle, para ordenar solicitações, incidentes, problemas, 
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escalar atendimentos entre níveis e gerar relatórios para os gerentes. Com inúmeras opções no 

mercado, fica difícil para um gestor de tecnologia escolher a melhor opção para a sua equipe e 

organização. O custo de licenças, implantação, treinamento e mudança de cultura organizacional 

tem que ser levado em consideração, além de diversos outros fatores, como possibilidade de 

personalização, requisitos atendidos, disponibilidade de atualização, entre outros. Entre as diversas 

opções do mercado, algumas são desenvolvidas dentro do modelo de software livre com código 

aberto, onde o usuário final tem a possibilidade de entender o software lendo o código-fonte do 

mesmo e fazer quaisquer alterações que julgue necessárias para o funcionamento do mesmo. Em 

virtude dessa característica única do software livre, este trabalho traz uma visão dos principais 

softwares livres para estruturar uma central de serviços segundo a normal ITIL, e como que eles 

apoiam a central de serviços dentro das organizações.   

 

2 SOFTWARE LIVRE PARA CENTRAL DE SERVIÇOS 

 

O alto nível de dinamicidade dos elementos de TI, faz com que seja necessários que os 

usuários das diversas tecnologias, solicitem serviços ao departamento de Tecnologia das 

organizações, e essas solicitações devem ser organizadas pelo setor de Tecnologia, para que possam 

ser atendidas dentro do tempo hábil e para que sejam atendidas da melhor maneira possível, com 

alto índice de FCR (First Call Resolution ou Resolução na primeira chamada em português). Para 

auxiliar os usuários e o departamento de Tecnologia, que foi criado o conceito de Central de 

Serviços. Segundo FRANÇA (2013, p.23) “o uso de um sistema informatizado para receber, 

controlar, monitorar e fornecer os resultados destes chamados de forma organizada e bem 

identificada promoveria uma visão correta da carga de trabalho da TI.” Portanto, a Central de 

Serviços serve como ponto único de contato entre usuários e o setor, organiza todas as solicitações e 

serve como uma visão panorâmica do departamento de TI.  Os objetivos da Central de Serviços, de 

acordo com DOROW (2008), são: 

- Registrar e classificar os eventos levando em conta o impacto e urgência de todas as 

requisições de modo que nenhuma seja “perdida”. 

- Restabelecer o mais rápido possível os serviços com o mínimo de impacto de modo que 

sejam cumpridos os acordos de nível de serviço (SLA) 

- Manter os usuários informados sobre o andamento de suas solicitações. 

- Escalar incidentes difíceis ou demorados de resolver. 

- Fechar incidentes. O ITIL prega que todos os incidentes/chamados/requisições de 

atendimento devem ser finalizados pela pessoa que abriu. 
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Servindo como ponto de comunicação e registro de eventos, a ITIL (2011) recomenda que a 

Central de Serviços seja apoiada em software, para que seja feito o correto controle e 

escalonamento dos eventos. Existem no mercado inúmeros softwares que gerenciam uma Central de 

Serviços, disponíveis para diversas plataformas e com diferentes tipos licenciamento, aqui iremos 

focar nos softwares disponíveis sob o modelo de software livre de código aberto. 

 

2.1 Modelo de software livre 

 

Segundo a Fundação do Software Livre (2014), o conceito de software livre está ligado à 

liberdade e não ao preço. A liberdade de executar, estudar, entender e modificar o código do 

software de acordo com a necessidade do usuário é o que define um software livre. Segundo a 

Fundação do Software Livre, as liberdades pertinentes ao software livre são: 

- A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito. 

- A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas necessidades. 

O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade. 

- A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo. 

- A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que 

toda a comunidade se beneficie. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade. 

 

2.2 Softwares para Central de Serviços 

 

Dos diversos softwares livres disponíveis para gerenciamento da Central de Serviços, apenas 

alguns seguem as boas práticas propostas pela ITIL, porém independente de seguir a norma ou não, 

é recomendado que o software em questão seja analisado pela equipe de TI e que seja levado em 

consideração alguns pontos, como facilidade de uso, suporte a plataforma atual da organização, e 

requisitos. Este levantamento deve ser feito pelo setor de TI da empresa, antes da implantação do 

novo software da Central de Serviços. 

 

Entre os requisitos mais comuns, temos controle de tickets, possibilidade de gerenciar 

projetos, relatórios em tempo real, e painel (dashboard) para visualização de métricas em tempo 

real. Nem todos os softwares atendem todos os requisitos, então cabe ao departamento de TI decidir 

quais são considerados essenciais pela empresa, ou dentro das liberdades proposta pelo modelo de 

software livre, adequar algum dos softwares disponíveis as necessidades da organização. 

 

 

 

 



4 

 

2.2.1 OSTicket 

 

Desenvolvido em linguagem PHP com base de dados MySql, o OSTicket é um dos 

principais softwares de controle de Central de Serviços disponíveis atualmente. Ele permite a 

geração de relatórios, possui dashboard de chamados e métrica, e está disponível em português. 

Disponível em várias edições possui grande flexibilidade de configuração e é utilizado em grandes 

corporações ao redor do mundo e possui adequação a norma ITIL. 

 

 

FIG1 – OSTicket (FONTE: http://www.osticket.com) 

2.2.2 GLPI 

 

Criado na França, o GLPI (Gestionnaire libre de parc informatique ou Gerenciamento Livre 

do Parque de Informática em português) foi criado para servir como software de gerenciamento de 

todo o departamento de tecnologia. Além das funções de Central de Serviços, o GLPI também faz 

controle de inventário, de métricas estratégicas e de diversos outros aspectos relacionados ao setor 

de TI. Escrito em PHP, adequado a norma ITIL v3 e com tradução disponível para português é um 

dos softwares mais completos para gerenciamento de tecnologia disponível atualmente. 

 

 

FIG2 – GLPI (FONTE: http://www.glpi-project.org) 

http://www.glpi-project.org/
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2.2.3 OTRS 

 

Criado usando a linguagem PERL, o OTRS (Open Technology Real Services, Tecnologia 

aberta com serviços reais em português) serve como software de apoio a Central de Serviços, é um 

dos softwares em um estágio de desenvolvimento mais maduro, criado em 2001 e sendo 

desenvolvido desde então, o OTRS permite que o setor de TI seja gerenciado com foco em serviços. 

Permite a criação de relatórios, está adequado a norma ITIL, porém não possui uma tradução oficial 

em português.  

 

 

FIG3 – OTRS (FONTE: http://www.otrs.com) 

 

2.2.4 Outros softwares 

 

Além dos três citados, existem inúmeras outras opções de softwares livres para 

gerenciamento da Central de Serviços, entre os quais, podemos citar: TRAC, RT, MantisBT, Triage, 

Cacique e muitos outros. Alguns ainda estão em estágio inicial de desenvolvimento, outros estão 

mais amadurecidos, com mais recursos e opções, e muitos deles com traduções oficiais para o 

português. É possível encontrar softwares que permitam gerenciar uma central de serviços para 

praticamente todas as plataformas e escritos em diversas linguagens. Independente do objetivo da 

organização, a possibilidade de existir um software livre de Central de Serviços que a atenda, é 

grande. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância da Central de Serviços para as organizações é clara e os departamentos de 

Tecnologia têm de se adequar a esta nova realidade. A normal ITIL recomenda as boas práticas que 

facilitam essa adequação, e com inúmeras possibilidades de software para apoiar a criação e 

utilização da Central de Serviços, sua implantação se torna uma questão apenas de tempo. 

 

Por conta das liberdades oferecidas pelo modelo de software livre, programas de 

gerenciamento de Central de Serviços que são distribuídos sob este tipo de licenciamento oferecem 

algumas vantagens em relação aos seus competidores de modelo proprietário. A flexibilidade de 

modificar o software de acordo com as necessidades levantadas pela empresa permite que 

praticamente qualquer um dos softwares apresentados possa ser utilizado em ambiente de produção. 

  

Apoiar a Central de Serviços em modelos de software livre, é uma decisão a ser levada pela 

gerência de tecnologia, e deve ser feito uma análise das opções disponíveis no mercado, além da 

realidade da organização. 

 

 O fator mais importante que deve se levar em consideração ao se usar qualquer uma das 

soluções apresentadas é que somente com o uso contínuo e a análise periódica dos relatórios 

gerados, que será possível atingir a qualidade e a melhoria contínua do processo de tecnologia. 

Atualmente, o setor de TI é dinâmico, e as equipes de tecnologia devem se adaptar a esta realidade. 
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