Michel Moron Munhoz

Método de identificação de riscos em gestão de mudanças de TI
baseado no nível de confiabilidade dos recursos humanos

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo como parte dos
requisitos para obtenção do título de
Mestre em Engenharia de Computação.
Data da aprovação _____/_____/_____
_______________________________
Prof. Dr. Adilson E. Guelfi (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Adilson Eduardo Guelfi (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Antonio Luiz Rigo (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Denis Gabos (Membro Externo)
USP – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Michel Moron Munhoz

Método de identificação de riscos em gestão de mudanças de TI
baseado no nível de confiabilidade dos recursos humanos

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo como parte dos
requisitos para obtenção do título de
Mestre em Engenharia de Computação.
Área de Concentração:
Computadores

Redes

Orientador: Prof. Dr. Adilson E. Guelfi

São Paulo
Janeiro/2012

de

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
M966m

Munhoz, Michel Moron
Método de identificação de riscos em gestão de mudanças de TI baseado no nível
de confiabilidade dos recursos humanos. / Michel Moron Munhoz. São Paulo, 2012.
98 p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Redes de
Computadores.
Orientador: Prof. Dr. Adilson E. Guelfi

1. Gerenciamento de riscos 2. Mudança planejada 3. Tecnologia da informação
4. Confiabilidade 5. Recursos humanos 6. Tese I. Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Coordenadoria de Ensino Tecnológico II.
Título
12-19

CDU

004.413.4(043)

Dedicatória
Dedico este trabalho primeiramente a Deus, que sempre me deu força,
inspiração e saúde para que esta dissertação fosse realizada.
Aos meus pais José Munhoz e Doraci Moron Parra Munhoz, que fizeram o
alicerce familiar sobre o qual construí meu caráter e minhas convicções.
A

minha

namorada

companheirismo.

Giovana

Mendes

Marcello

pela

paciência

e

Agradecimentos
Ao meu orientador Prof. Dr. Adilson Eduardo Guelfi que acreditou em meu
potencial para desenvolver este trabalho.
Aos professores membros das bancas de defesa e qualificação, Prof. Dr.
Antonio Luiz Rigo e Prof. Dr. Denis Gabos, pelas considerações e críticas
construtivas.
Ao Sr. Carlos Violante pelas vitais contribuições.
Ao Sr. Reinaldo Marialva Okano pelo apoio na construção do protótipo.
A minha irmã Monique pelas revisões e discussões produtivas.
A Sra. Maria Natalina de Almeida Martins, membro do DAIT - Departamento
de Acervo e Informação Tecnológica, pelo eficaz auxílio nas pesquisas
bibliográficas.
Ao amigo e mentor Marcelo Adriano Rosa, que não hesitou em me apoiar na
superação de desafios por vezes aparentemente intransponíveis.

“...Digo que é preciso ser vidente, se tornar vidente.
O poeta se faz vidente por um longo, imenso e
racional desregulamento de todos os sentidos. Todas
as formas de amor, de sofrimento, de loucura;
procura por si mesmo, esgota em si todos os
venenos, apenas para guardar as quintessências.
Inefável tortura em que necessita de toda a fé, de
toda força sobre-humana, em que se torne entre
todos o grande doente, o grande criminoso, o grande
maldito, - e o supremo Sábio! – Pois ele chega ao
desconhecido! Visto que ele cultivou sua alma, já
rica, mais do que qualquer outra! Chega ao
desconhecido, e quando, transtornado, acabaria por
perder a inteligência das suas visões, ele já as vira!
Que ele irrompa no seu salto por coisas inauditas e
inúmeras: virão outros, horríveis trabalhadores; eles
começarão pelos horizontes em que o outro se
abateu!...”
René Char

“...Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le
poète se fait voyant par un long, immense et raisonné
dérèglement de tous les sens. Toutes les formes
d'amour, de souffrance, de folie; il cherche lui-même,
il èpuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que
les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de
toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient
entre tous le grand malade,le grand criminel, le grand
maudit, - et le suprême Savant! – Car il arrive a
l'inconnu! Puisqu'il a cultive son âme, déjà riche, plus
qu'aucun! Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il
finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a
vues! Qu'il crève dans son bondissement par les
choses inouïes et innombrables: viendront d'autres
horribles travailleurs; ils commenceront par les
horizons où l'autre s'est affaissé!...”
René Char

Resumo
Na gestão de riscos em mudanças na área de tecnologia da informação, a
probabilidade de falhas humanas é um tema ignorado, visto que as pesquisas
realizadas focaram em duas estimativas, falhas nas infraestruturas e impacto ao
negócio. Diferentemente, nas áreas nuclear, química e aeronáutica, por décadas
são feitas regulamentações governamentais devido a relevância atribuída às
falhas humanas no manuseio tecnológico. Neste contexto, esta pesquisa propôs
a criação do método denominado AMICHAR – A Method to Identify CHAnge
Risk, utilizado para identificar o risco em mudanças agendadas com base no
nível de confiabilidade humana em tecnologia da informação. Inicialmente, o
AMICHAR utiliza duas informações dos executores, o fator de falha nas
atividades e o fator de experiência, os quais são multiplicados e resultam na
probabilidade de falha dos executores em cada uma de suas atividades
concluídas. Posteriormente, em mudanças agendadas, o AMICHAR multiplica a
probabilidade de falha de um grupo de executores ao impacto potencial ao
negócio, identificando o risco que a mudança está submetida. Os experimentos
de validação tiveram seus dados originados da Empresa Internacional de
Tecnologia da Informação e analisaram 32 funcionários que participaram de
47.427 atividades concluídas e 56 atividades agendadas, as quais fizeram parte
de 15 mudanças agendadas. Utilizando a realimentação por funcionários com
melhores índices de confiabilidade, o AMICHAR elevou a confiabilidade média
do grupo de executores de 34,45% para 86,64%. Já os níveis médios de risco
das mudanças passaram de 16,73% para 4,93%, sendo que em 80% dos casos
não foram superiores a 0,98%.

Palavras-chave: identificação de riscos, probabilidades de falhas, confiabilidade
humana, gestão de mudança, tecnologia da informação.

Abstract
A method to identify IT change risk based on the reliability level of human
resources

In IT change risk management, the probability of human failure is an ignored
topic, researches available focused on two factors, the failure in infrastructure
and business impact. In contrast, the nuclear, chemical and aviation areas, for
decades, had governmental regulations applied in order to highlight the
importance attributed to human failure when handling technology. For this
reason, this research proposes the method called AMICHAR - A Method to
Identify CHAnge Risk, which can be used to identify the risk in scheduled
changes based on the level of human reliability in information technology.
AMICHAR is based on the two pieces of information of its participants, those are
the failure factor in activities, and the experience factor, this information is
multiplied and results in the probability of failure of each completed activity.
Subsequently, in planned changes, AMICHAR multiplies the probability of fail of a
participant’s group to the potential business impact, identifying the risk that the
change is submitted. The data obtained was derived from an International IT
company, and included 32 employees who participated in 47.427 completed
activities and were assigned to 56 planned activities, who took part of 15 planned
changes. Using employees with better reliability levels, AMICHAR increased the
average group reliability from 34,45% to 86,64%. The average risk decreased
from 16,73% to 4,93% and, in 80% of cases it was not higher than 0,98%.

Keywords: Risk Identification, Fail probability, Human reliability, Change
Management, Information Technology.
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1 Introdução

1.1 Contexto e Motivação
Os negócios das grandes corporações são extremamente sensíveis a
mudanças em TI (Tecnologia da Informação), sendo portanto de suma
importância que toda solicitação de mudança (RFC - Request For Change) seja
registrada e tenha os riscos de insucesso identificados com acurácia.
A identificação do risco é focada somente em mudanças planejadas, nas
quais o comitê de mudanças pode aprovar, negar ou reagendar uma RFC,
diferentemente do que ocorre nas mudanças emergenciais, que dependem de
sua execução para restaurarem um serviço durante um incidente.
Com o objetivo de evitar que a identificação, o tratamento, a transferência ou
a aceitação dos riscos sejam feitas exclusivamente com o conhecimento e
experiência adquiridos pelos gestores e engenheiros de TI ao longo de suas
carreiras, normas e melhores práticas são adotadas pelas corporações. É o caso
da ISO1 /IEC2 31010: 2009 que contribui significativamente com técnicas para
avaliação de riscos, embora não inclua em seu escopo o tratamento e a
aceitação do risco. É complementada pela ABNT3 NBR4 ISO/IEC 27005:2008 de
gestão de riscos de segurança da informação, que além de falar sobre o
tratamento e aceitação do risco, também traz contribuições para a identificação.
O ITIL (Information Technology Infrastructure Library), segundo OGC (2007),
estabelece recomendações de melhores práticas no gerenciamento dos
processos que envolvem TI, convergindo para a mesma definição das normas
31010 e 27005 na definição do cálculo de identificação do risco, que consiste na
estimativa de ocorrência de um evento indesejado ou efeito negativo,
multiplicado pelo impacto que pode causar ao negócio. Esta definição não
determina quais fatores devem ser levados em consideração na probabilidade
1

International Standards Standardization
International Electrotechnical Commission
3
Associação Brasileira de Normas Técnicas
4
Norma Brasileira
2
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de ocorrência, sendo normalmente representada por eventos causados por
falhas na infraestrutura em gestão de mudanças, deixando estimativas
relevantes, porém mais complexas, fora do escopo, como a probabilidade da
falha humana, que está envolvida em todas as etapas do processo de mudança.
Um processo de mudança é composto, entre outros coisas, pela RFC, a qual
especifica diversas atividades, que são executadas por seres humanos.
Humanos determinam as atividades que precisam ser executadas para atingir
um objetivo dentro do seu escopo de especialidade na mudança.
As iniciativas acadêmicas pesquisadas que trataram o tema gestão de
mudanças de TI foram as seguintes: Keller et al. 2004 focados na elaboração de
planos de mudança; Machado et al., 2008a, Machado et al., 2008b e Machado et
al., 2009 baseados na elaboração de planos de recuperação; Rebouças et al.
2007, Sauvé et al. 2007, Sauvé et al. 2008, Wickboldt et al. 2009a e Wickboldt et
al. 2009b concentrados na identificação de riscos.
Nenhuma destas iniciativas tratou a probabilidade de falhas humanas como
variável no cálculo de identificação de riscos. Entretanto, Wickboldt et al. 2009a
e Wickboldt et al. 2009b, antes de tratarem a probabilidade de falha da
infraestrutura, classificaram as falhas em seis categorias: AF - Activity Failure,
RF - Resource Failure, HF - Human Failure, TF - Time Failure, ET - External
Trigger, CV - Constraint Violation.
Observa-se que Wickboldt et al. 2009a e Wickboldt et al. 2009b abordaram
apenas duas categorias de falhas, AF e RF, além de utilizarem as
recomendações do IRM (Institute of Risk Management) para normalização no
cálculo do risco, embora tenham proposto que a identificação de riscos por meio
das falhas humanas - HF fosse estudada, devido a sua relevância no
gerenciamento de riscos em gestão de mudanças de TI.
Portanto, nota-se que as iniciativas acadêmicas anteriores não abordaram,
com profundidade, a probabilidade de falhas humanas em TI, diferentemente
das aplicações nas áreas nuclear (Swain, 1983 e 1987), (Atheana, 2000),
aeronáutica (Colas,1997), química (Alves,1997), petroquímica (Reason,1990) e
aeroespacial (Nasa, 2008), nas quais o manuseio tecnológico por um humano
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pode ter consequências ambientais e humanas catastróficas.
O desenvolvimento de métodos para mensuração das falhas humanas
mostra-se maduro em incidentes nucleares, amadurecimento que foi motivado
pela ocorrência de desastres de grande impacto, dentre os mais conhecidos e
analisados, estão as NPP 5 de TMI 6, Unidade 2, nos Estados Unidos, em 1979 e
Chernobyl, Unidade 4, na Ucrânia, antiga União Soviética, em 1986.
Os métodos resultantes para mensuração das falhas humanas foram
classificados, segundo Ambros (2005), em primeira e segunda geração,
respectivamente, quantitativos e qualitativos. Dentre os quantitativos mais
conhecidos destaca-se o THERP (Technique for Human Error Rate) de Swain
(1983), o qual tem como propósito estimar a probabilidade de erros humanos por
meio do resultado da execução de atividades, podendo utilizar-se da
representação em uma árvore de falhas e combinação do resultado de outras
atividades.
Há também os métodos de segunda geração, qualitativos, dentre os quais o
ATHEANA (A Technique for Human Event Analysis) se destaca por modelar
aspectos específicos dos processos cognitivos do operador ou da equipe de
operadores no contexto em que estão inseridos (Atheana, 2000). A partir disso,
em ambos os métodos, torna-se possível estimar os recursos humanos mais
preparados à realização de atividades críticas em NPPs.
Portanto, analisando as pesquisas de risco em mudanças de TI e de
confiabilidade humana em outras áreas da engenharia, este trabalho tem como
principais fatores de motivação:
•

A falta de métodos em gestão de mudanças de TI para estimar a
confiabilidade humana;

•

A existência de métodos de análise da confiabilidade humana em
outras áreas da engenharia, das quais destaca-se a nuclear.

•

A relevância do papel dos recursos humanos na preparação e
execução das atividades técnicas em gestão de mudanças de TI.

5
6

Nuclear Power Plant
Three Mile Island
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1.2 Objetivo
Desenvolver e aplicar um método para identificação de riscos em mudanças
planejadas em TI, utilizando a confiabilidade humana dos executores em
atividades técnicas.

1.3 Escopo da proposta
Este trabalho está focado:
•

Na identificação do risco em mudanças planejadas em TI, nas quais se
permite além da aceitação, a negação ou reagendamento;

•

No auxílio do comitê de mudanças na escolha dos executores com mais
cautela para execução de atividades, baseando-se em informações de
confiabilidade humana;

Vale ressaltar que os seguintes itens não estão no escopo desta proposta:
•

A identificação do risco em mudanças emergencias em TI;

•

As identificações de risco baseadas na probabilidade de falha na
infraestrutura; Tema tratado por Wickboldt et al. 2009a e Wickboldt et al.
2009b.

•

Identificação da causa raiz da falha humana; embora este método forneça
parâmetros de diferenciação entre os recursos humanos, indicando os
que atingiram elevados índices de acerto e aqueles que se envolveram
em planos que falharam; Tema tratado pela normas nucleares de
segunda geração, destacando-se o ATHEANA (Atheana, 2000).

•

Elaboração dos planos de mudança; Tema tratado por Keller et al. 2004.

•

Estimativas de impacto financeiro ao negócio; Tema tratado por Sauvé et
al. 2007 e Sauvé et al. 2008.
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1.4 Método de trabalho
•

Análise da bibliografia

Esta etapa contempla o levantamento bibliográfico em livros e artigos em
busca de normas e métodos que estimem o risco em gestão de mudanças de TI
baseado no nível de confiabilidade dos recursos humanos.
Dois trabalhos foram utilizados como bibliografia principal desta pesquisa. O
método THERP de Swain (1983) incluiu em seu escopo a análise quantitativa da
confiabilidade humana e Wickboldt et al. (2009a) identificou o risco em
mudanças por meio da probabilidade de falha da infraestrutura. Além desses
dois trabalhos, outros artigos e pesquisas foram analisados.
•

Prototipação e análise experimental

O protótipo arquitetado para implementar o método AMICHAR – A Method to
Identify CHAnge Risk recebeu dados de dois tipos: retrospectivos (mudanças
concluídas) e prospectivos (mudanças agendadas). Os concluídos foram
insumos para estimar as probabilidades de falha humana e os níveis de
experiência, e os agendados, foram utilizados para inferir o impacto ao negócio e
identificar os grupos de executores humanos alocados a atividades que ainda
não foram executadas.
Foram desenvolvidos experimentos que foram aplicados ao estudo de caso,
sendo obtidos resultados de confiabilidade dos recursos individualmente e em
grupo, além dos níveis de impactos, possibilitando a identificação do risco da
mudança e a realimentação por outros recursos humanos de confiabilidades
distintas, influenciando diretamente os níveis de risco das solicitações.
•

Conclusões

Após análise bibliográfica detalhada, notou-se que Wickboldt et al. (2009a)
não tratou as falhas humanas em atividades de TI, mas foram então encontradas
fontes como o THERP de Swain (1983), que tratou essa problemática na
engenharia nuclear, viabilizando a arquitetura do AMICHAR e dos experimentos
de validação.
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1.5 Contribuições e Resultados Esperados
A presente pesquisa inova:
•

Ao introduzir a probabilidade de falha humana e o nível de experiência
como fatores de identificação de riscos no processo de gestão de
mudanças em TI.

Diferencia-se:
•

Do trabalho de SWAIN (1983) devido a ausência de métodos de
confiabilidade humana aplicados a TI;

•

Do trabalho de Wickboldt et al. (2009a) e Wickboldt et al. (2009b) que
focam essencialmente na complexidade e probabilidade de falha da
infraestrutura;

•

Do trabalho de Rebouças et al. (2007) que usa exclusivamente o custo da
mão de obra do executor para determinar sua alocação em uma
atividade;

•

Das práticas de mercado utilizadas para alocação de recursos humanos
em atividades de mudança, que se baseiam no tipo da atividade, na
disponibilidade e no custo da mão de obra;

Apresenta a seguinte contribuição:
•

Auxiliar os membros do comitê de mudanças a tomarem suas decisões
com maior precisão, podendo até mesmo restringí-las a um fator mínimo
de confiabilidade humana.

Resultados esperados:
•

Identificar com maior precisão o risco a que uma RFC está submetida.
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1.6 Organização do trabalho
Capítulo 2: REFERENCIAL TEÓRICO
Revisa os conceitos técnicos de três áreas de estudo relacionadas a esta
pesquisa, sendo elas: gestão de mudanças em TI, identificação de riscos e
confiabilidade humana.
Capítulo 3: ESTADO DA ARTE
Elucida as inovações aplicadas à gestão de mudanças em TI, aos riscos e à
confiabilidade humana, propostas por trabalhos acadêmicos relacionados.
Capítulo 4: PROPOSTA
Desenvolve um método para identificação de riscos em processos de gestão
de mudanças planejadas em TI baseando-se no nível de confiabilidade humana.
Capítulo 5: RESULTADOS E VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO
Descreve o ambiente de validação, a caracterização e a preparação dos
dados, a aplicação do método e a apresentação dos resultados dos testes
experimentais.
Capítulo 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retoma os tópicos mais relevantes do trabalho, como as contribuições, as
vantagens e as limitações, posteriormente evidenciando os resultados obtidos na
análise experimental e suas conclusões. Apresenta também sugestões de
pesquisas futuras.
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2 Referencial Teórico

Este capítulo descreve o funcionamento dos processos de gestão de
mudanças em TI, gestão de riscos e confiabilidade humana, principais
referenciais teóricos neste trabalho.

2.1 Gestão de mudanças em TI
No ambiente de infraestrutura em TI são consideradas mudanças quaisquer
adição, exclusão ou modificação na configuração de hardware ou software, as
quais são divididas em dois tipos: emergenciais ou planejadas.
O processo de gestão de mudanças e suas fronteiras com outras gerências
são ilustradas pela figura 1, organizada em oito itens que serão explicados no
decorrer da seção 2.1:
0.0)

Gerenciamento de incidentes: Início

1.0)

Gerenciamento de mudanças: Criação da RFC;

2.0)

Gerenciamento de mudanças: Mudanças Emergenciais;

3.0)

Gerenciamento de mudanças: Mudanças Planejadas;

4.0)

Gerenciamento de mudanças: Execução do plano de mudanças -CP
(Change Plan);

5.0)

Gerenciamento de mudanças: Execução do plano de recuperação - BP
(Backout Plan);

6.0)

Gerenciamento de problemas;

7.0)

Gerenciamento de mudanças: Fechamento da RFC;

O fluxo é iniciado com o registro da RFC (item 1.0), normalmente originado
pelos processos de gerência de incidentes (item 0.0). Imediatamente após a
criação é necessária sua classificação (item 1.1) em emergencial ou planejada.
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As mudanças emergenciais (item 2.0) tratam a correção de incidentes
associados a indisponibilidades, tornando evidente a necessidade da mudança
para a restauração do serviço, necessitando dos processos de planejamento e
aprovação simplificados. Não há planejamento criterioso, pois o executor tem
tempo para apenas criar um CP sem muitos detalhes ou testes e, na aprovação,
solicita-se apenas um dos aprovadores, o qual pode inclusive aprovar
informalmente a mudança emergencial para agilizar o processo (item 2.1). Essas
simplificações existem pois as indisponibilidades podem acontecer nos piores
horários para encontrar os aprovadores.
Já nas mudanças planejadas (item 3.0), escopo deste trabalho, a
necessidade de mudar deve ser justificada, por não haver indisponibilidade atual
de serviço. Seu solicitante pode ser o cliente ou alguma das equipes técnicas,
objetivando atualizar, corrigir uma vulnerabilidade, incluir uma melhoria ou outras
possibilidades.
Nas planejadas, permite-se uma avaliação do risco mais detalhada,
escolhendo os executores mais adequados (item 3.2) que vão arquiterar as
atividades que irão compor o CP (item 3.3) e checar quais serão de recuperação
possível pelo BP (item 3.4). Uma vez que os preparativos técnicos estão prontos
são iniciados os gerenciais, como as estimativas de probabilidade de falha (item
3.5) e impacto ao negócio (item 3.6), que permitem o cálculo de identificação do
risco (item 3.7).
O nível de risco identificado é então fornecido para um comitê de mudanças,
que pode optar pela aprovação ou negação (item 3.8) e, em caso de negação,
existe a possibilidade de resubmissão (item 3.9) em uma data mais conveniente,
evitando conflitos com outras mudanças prioritárias.
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0.0
Início
Emergenciais 2.0
2.2

1.0
Obtenha a
aprovação!

RFC

não
1.1
É uma mudança
emergencial?

sim

não

Foi aprovada
informalmente?

sim

Execução da RFC

sim

sim

4.1
Foi executada
com sucesso?

4.2
não

Cliente
impactado?

não

sim

Planejadas 3.0
3.1

Agendamento

4.0

2.1

5.0

sim

7.0
Resubmeter a
RFC?

3.9

Fechamento da
RFC

não

Execute o BP
sim

3.2

não

Determinação dos
executores
RFC
aprovada?

sim

7.1

5.1

3.8
Fim

O BP funcionou?

3.3
Preparação do CP
3.7
3.4

Identificação do
risco

não

Preparação do BP

Estimativa da
probabilidade de
falha

3.5

Estimativa do
impacto ao
negócio

3.6

6.0
Gerenciamento de
problemas

Figura 1: Fluxo completo do processo de gerenciamento de mudanças
Fonte: Adaptado da EITI

2.1.1 Antecedência de submissão
A antecedência na submissão da RFC é considerada uma boa prática, pois
se acredita que está ligada a uma melhor preparação do CP e do BP pelos
recursos humanos.
Esse método, denominado Lead Time, foi adaptado da EITI na tabela 1,
sugerindo que RFCs de alto, médio e baixo risco necessitam da submissão com
prazos respectivos de 3, 2 e 1 semana de antecedência.
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Tabela 1: Risco versus antecedência de submissão

Risco da RFC

Antecedência de Submissão

Alto

3 semanas

Médio

2 semanas

Baixo

1 semana

Fonte: Adaptado da EITI

A escala de antecedência deve ser ajustada às necessidades e ao autoconhecimento que as corporações tem sobre seus negócios e ambiente de TI.
Uma vez identificada a causa dos riscos de insucesso e a frequência com que
eles acontecem, é possível cada vez mais reduzir o tempo requerido para
preparação de mudanças.
Salienta-se que há uma importante diferença entre a submissão e o
agendamento da RFC. A submissão consiste na criação da solicitação, a qual
pode conter uma data desejada pelo cliente para execução. O agendamento é
realizado pelo provedor do serviço considerando-se dois fatores: os recursos
técnicos disponíveis e preparados para arquitetar e executar o CP e as
restrições de negócio que são impostas pelas janelas de manutenção, processo
que é detalhado na seção 2.1.2.

2.1.2 Janelas de manutenção
O processo de agendamento de mudança (item 3.1) busca prioritariamente
alocar as requisições no período das janelas de manutenção. Segundo
Redbooks (2008b), a janela de manutenção consiste no período previamente
acordado entre o dono do sistema e seu administrador, sendo definida como
momento passível de indisponibilidade que gere menor impacto ao negócio.
Salienta-se segundo o OGC (2007), que indisponibilidades causadas durante
a janela de manutenção não penalizam o acordo de nível de serviço - SLA
(Service Level Agreement). Por este motivo, é uma boa prática que a janela
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ocorra semanalmente, durante o período em que os usuários e clientes têm
menor atividade, pois além de comportar as mudanças é necessário realizar
cópias de segurança completas, gerando um ponto de retorno íntegro em caso
de falha total ou parcial, deixando a janela disponível apenas após a conclusão
das cópias para a execução das mudanças. Sabe-se também, que as empresas
vêm adotando uma janela de manutenção alternativa para mudanças que não
geram indisponibilidade de serviço, permitindo assim que mudanças disrruptivas
usem na totalidade a janela principal.

2.1.3 Plano de mudanças - CP
O CP é um dos elementos fundamentais que compõem uma RFC, e é nele
que as equipes técnicas arquitetam as tarefas necessárias para a execução de
uma atividade (item 3.3). Para preparação do CP o banco de dados de
configurações de infraestrutura (CMDB - Configuration Management Database) é
utilizado para indicar quais itens de configuração (CI – Configuration Item) serão
modificados.

2.1.4 Plano de recuperação - BP
A criação do plano de recuperação - BP (item 3.4), também conhecido por
RP – Rollback Plan, é necessária para restauração das atividades que falharam,
as retornando ao mesmo estado que estavam antes de sua execução (item 5.0),
embora exista a possibilidade do BP falhar (item 5.1) iniciando-se então o
processo de gerenciamento de problemas (item 6.0) para restauração do serviço
e fechando a mudança como executada com falha (item 7.0).
Muitas atividades são dependentes umas das outras, logo, podem apenas
ser restauradas se suas predecessoras e sucessoras também forem. Porém,
nota-se que nem toda atividade do CP viabiliza a criação de um BP.
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2.1.5 Aprovação, negação ou reagendamento
Após os preparativos técnicos e gerenciais (itens 3.5, 3.6 e 3.7) toda RFC é
encaminhada ao comitê de mudanças CAB (Change Advisor Board), também
conhecido por CCB (Change Control Board), o qual é responsável por atrelar o
nível de risco para os objetivos do negócio e às centenas de solicitações com
grande número de conflitos, seja de horário ou uso da infraestrutura. Com base
nestas informações, o CCB precisa decidir entre a aprovação ou negação da
RFC (item 3.8). Em caso de negação a RFC pode ser resubmetida (item 3.9)
com um agendamento distinto ou fechada, embora em caso de reagendamento
um novo grupo de executores pode ser alocado com base em sua
disponibilidade e conhecimento das atividades (item 3.2).
As RFCs aprovadas para execução são incluídas em um relatório, o qual
determina a supressão dos alertas gerados durante a execução do CP (item
4.0), assim nenhum alerta é gerado pelas ferramentas de monitoramento
automático da infraestrutura de TI, evitando a criação de incidentes
desnecessários.

2.1.6 Recursos humanos dedicados versus compartilhados
Para preparação do CP e do BP um ou mais recursos humanos precisam ser
alocados, os quais podem pertencer a uma equipe do tipo: dedicada ou
compartilhada (item 3.2).
Quando um recurso humano atende exclusivamente a um cliente, pode-se
dizer que sua alocação é total, ou seja, ele tem seu FTE (Full Time Employee)
igual a 100% para esse cliente. Recursos dedicados trazem vantagens de
conhecimento profundo do ambiente, mas a competitividade de mercado e o
menor custo com alocações parciais mostram que muitos clientes optam pelas
equipes compartilhadas com outros clientes.
Um ponto fraco do modelo compartilhado é que qualquer recurso dentro de
uma equipe de especialistas pode atendê-lo, e nem sempre há familiaridade com
o ambiente, sendo necessária a consulta de documentações técnicas que
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tornam o processo mais lento, principalmente em mudanças emergenciais e em
tratamento de incidentes de grande severidade.
A figura 2 é complementar aos itens 1.0, 3.1, 3.2 e 3.3 da figura 1,
detalhando por meio de um diagrama os passos de uma RFC em clientes que
optam por equipes compartilhadas para realização de mudanças planejadas, a
qual inicia seu processo pela submissão e agendamento da RFC (itens 1.0 e
3.1.1 da figura 2), que demandam um coordenador A, o qual irá verificar a
requisição e determinar o executor A (item 3.2 da figura 2) apenas com base na
disponibilidade de horário na jornada de trabalho, evidenciando uma das
fragilidades deste modelo, pois o coordenador desconhece o nível de sucesso
que o executor obteve em execuções anteriores, aceitando assim um risco
desconhecido.
O executor A será designado como principal especialista técnico responsável
pela preparação do CP (item 3.3 da figura 2), plano o qual possui uma duração
(item 3.1.2 da figura 2) que está diretamente ligada a duração das tarefas
necessárias como conclusão de uma atividade, somada ao tempo de duração de
uma eventual necessidade de execução do BP para restauração de préexecução (item 3.4 da figura 2).
Nota-se que é também durante a preparação das atividades do CP, que a
necessidade de alocação de recursos humanos de outras plataformas fica
evidenciada. Para essa alocação o coordenador B aloca o executor B, o qual
trabalhará junto com o executor A na preparação do CP e das atividades que o
compõem, inclusive determinando quais das atividades com as respectivas
tarefas poderão ser executadas de forma sequencial ou paralela, adequando-as
à duração do plano (item 3.3.1 e 3.3.2 da figura 2). Independentemente do
modelo, o recurso humano principal, ilustrado na figura 2 como executor A, deve
validar o CP e o BP em um ambiente de testes. Este ambiente deve, sempre que
possível, ter a máxima similaridade com o ambiente de produção para evitar
possíveis falhas durante as execuções.
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Figura 2: Diagrama descrevendo os fluxos de uma RFC que utiliza recursos compartilhados
Fonte: Adaptado de Cordeiro et at. (2009)

2.2 Gestão de riscos
O risco, segundo o PMBOK (Project Management Body Of Knowledge), é um
evento ou condição de incerteza que, caso aconteça, trará um efeito positivo ou
negativo.
Aplicando o conceito de risco aos negócios, seu foco consiste na
identificação das vulnerabilidades e ameaças, e nas quantificações de
probabilidade e impacto que as vulnerabilidades e ameaças podem causar.
Após a etapa de identificação da exposição aos riscos, é imprescindível que,
para cada risco identificado, seja aplicado pelo menos um dos tratamentos de:
•

Redução;

•

Transferência;

•

Aceitação;

•

Eliminação, por meio da descontinuidade do serviço.

Os métodos aplicados no processo de gerenciamento de risco são
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classificados em dois tipos, segundo Harris (2008), que são os quantitativos e os
qualitativos.
Os quantitativos tem seu foco direcionado para a estimativas numéricas de
probabilidade, como no método do PRA (Probabilistic Risk Assessment),
composto por dez fases, segundo Nasa (2002).
Já os métodos qualitativos estão associados a fatores subjetivos, como a
determinação da causa raiz de uma falha humana.
Ambas as abordagens, quantitativa e qualitativa, tem suas vantagens e
desvantagens, e devem ser utilizadas de acordo com o tipo de problemática que
se pretende resolver. A quantitativa tem seus resultados associados a valores, o
que deixa engenheiros mais confortáveis, embora as qualitativas possam
analisar fatores cognitivos e chegar a um maior nível de detalhe.
Nas quantitativas os cálculos de risco objetivam prever o nível de perdas e a
porcentagem de chance que cada tipo de ameaça pode alcançar, enquanto nas
qualitativas não se usam cálculos, focando em julgamentos, melhores práticas,
intuição e experiência. Exemplos de técnicas qualitativas são: brainstormings,
pesquisas, questionários, checklists, entrevistas, entre outras.

2.2.1 Normas de risco
As normas pesquisadas que mostram maior grau de interesse devido ao
tratamento da gestão de riscos em ambientes corporativos foram:
•

ISO 31010:2009 que contribui significativamente com técnicas para
avaliação de riscos, embora não inclua em seu escopo o tratamento e a
aceitação do risco;

•

ABNT NBR ISO/IEC 27005:2008 de gestão de riscos de segurança da
informação, que além de falar sobre o tratamento e aceitação do risco,
também traz contribuições para a identificação, complementando a ISO
31010:2009;

•

IRM que contribuiu para normalização das escalas de impacto e
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probabilidade, respectivamente em:
o Alto = Significante, Médio = Moderado e Baixo = Insignificante;
o Alta = Provável, Média = Possível e Baixa = Improvável;

2.3 Análise da confiabilidade humana
A análise da confiabilidade humana, também conhecida por HRA (Human
Reliability Analysis) é focada na verificação das ações humanas no contexto de
análises retrospectivas de incidentes, eventos ou acidentes.
HRA foi definida por Evans (1976 apud Alves, 1997) como a probabilidade de
uma missão ser realizada com sucesso. Meister (1966 apud Alves, 1997) por
sua vez, definiu HRA como a probabilidade de um trabalho ser concluído com
sucesso em qualquer estágio dentro do tempo máximo pré-estabelecido como
aceitável.
Baseando-se nas definições de Evans e Meister, os quais sugerem que a
confiabilidade humana seja a probabilidade de uma pessoa desenvolver
corretamente uma atividade requerida, dentro do tempo máximo préestabelecido como aceitável, sem degradar o sistema, pode-se dizer que a não
confiabilidade humana é a probabilidade de uma pessoa falhar no cumprimento
de uma atividade num determinado período de tempo.
Gertman et al. (1994) definiram o erro como "ações ou ausência de ações,
não desejadas, que surgem como problemas de sequenciamento, tempo,
conhecimento, interfaces e procedimentos, que resultam em desvios em relação
aos padrões esperados, ou modelos que colocam pessoas, equipamentos ou
sistemas, em situação de risco”.
Dutra et al. (2001) salientaram que as funções dos recursos humanos são
distintas dentro dos seus níveis de especialidade, logo representam diferentes
níveis de impacto, tanto para agregação quanto para a desagregação do valor
do resultado de uma atividade.
As

definições

de

erro

e

confiabilidade

humana

tiveram

diversas
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aplicabilidades na medição de eventos operacionais em usinas nucleares de
força NPP (Nuclear Power Plant), pois quaisquer falhas neste ambiente crítico
são indesejáveis, danosas e altamente prejudiciais à continuidade da produção
de energia elétrica a partir da energia nuclear liberada pela fissão do núcleo do
urânio.
Nas iniciativas de quantificação do erro humano em usinas de força notou-se
que:
[...] uma média de 60% dos incidentes podem ser atribuídos à
ação humana, sendo que este número pode chegar a 90%. Em
contrapartida, são inúmeras as situações em que a ação
humana evitou acidentes ou minimizou seu impacto, o que indica
que os sistemas são dependentes da ação humana (Martins,
2008, p.15).

Quando existe uma ocorrência em que a análise causal conclui que foi por
erro humano, pensa-se em aumentar o grau de automação do processo. Porém,
mesmo após o acréscimo da automação, o homem continua se inserindo para
compensar as falhas que o projeto de automação possui.
Particularmente em usinas nucleares, o fator humano destaca-se como o
maior contribuidor para as falhas que levaram à agravação ou ocorrência de
eventos de sérias proporções. Dentre os mais conhecidos e analisados estão o
de Three Mile Island NPP, Unidade 2 (TMI-2), nos Estados Unidos, em 1979 e
Chernobyl, Unidade 4, na Ucrânia, antiga União Soviética, em 1986.
O incidente nuclear mais recente ocorreu em Março de 2011, na usina
japonesa de Fukushima, de administração privada, a qual após ser atingida por
um Tsunami de grandes proporções sofreu quedas de energia elétrica no
sistema que refrigerava os reatores, causando um vazamento nuclear. Este
incidente motivou países como a Alemanha a fechar usinas obsoletas em seu
território, e certamente motivará novas iniciativas de pesquisa para prevenção
deste risco.
Os acidentes por falha humana não são prerrogativas da área nuclear, como
exemplo, podemos citar os seguintes os eventos nas área petroquímica e de
aviação cívil, que aconteceram respectivamente:
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•

Em 1987, segundo Reason (1990), um vazamento de gás venenoso
matou cerca de 2.000 pessoas em Bhopal na Índia;

•

Em 1977, segundo Colas (1997), uma colisão de 2 boings 747 na
pista, devido à falha de comunicação entre a torre e a equipe de terra,
onde morreram 570 pessoas em Tenerife, maior ilha do arquipélado
das Ilhas canárias na Espanha.

Após o evento TMI deu-se um grande impulso para estudos de HRA, quando
se reconheceu que a ação humana era um fator relevante e que poderia levar a
situações indesejáveis, pesquisadores como Rasmussen (1987) e Reason
(1990) passaram a realizar estudos sobre HRA.
Reason (1990) identificou diversas técnicas aplicadas à pesquisa de HRA,
superando a marca de 30. A grande maioria dessas técnicas foi criada para
apoiar o órgão regulatório nuclear americano US-NRC (United States - Nuclear
Regulatory Commission), as quais levam em consideração a especificação da
probabilidade de erro humano usando o método PRA.
As técnicas foram divididas, segundo Ambros (2005), em primeira e segunda
geração, sendo respectivamente classificadas como quantitativas e qualitativas.
Entre os métodos quantitativos destacam-se o THERP e o ASEP, que serão
analisados em maiores detalhes nas subseções 2.3.1 e 2.3.2.

2.3.1 THERP
O método THERP foi desenvolvido na década de 1960 por Alan D. Swain
para aplicações militares, mas em 1983 foi adaptado para indústria nuclear na
NUREG (NUclear REGulatory)/CR-1278 de Swain (1983).
O THERP apresenta métodos, modelos e estimativas de probabilidade de
erros humanos para viabilizar a avaliação quantitativa e qualitativa da ocorrência
de erros humanos que possam afetar a disponibilidade ou confiabilidade
operacional de dispositivos e componentes de usinas nucleares. Este método
fornece dados sobre modelagem e necessidade de informação para o
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desenvolvimento de HRA como uma parte da análise probabilística de
segurança em NPPs.
O objetivo principal é:
[...] predizer as probabilidade de erro humano e avaliar a
deterioração de um sistema (indivíduo-máquina) causada por
erros humanos (tomados isoladamente e em relação ao
funcionamento dos equipamentos técnicos), por meio de
procedimentos e das práticas de execução, assim como outras
características do sistema e da pessoa que influencia no
comportamento do mesmo”. (Swain 1983)

Nas hipóteses básicas do THERP pode-se considerar as ações do ser
humano do mesmo ponto de vista do funcionamento de um serviço ou
funcionalidade da infraestrutura de TI. Considera-se a pessoa como fonte de
falhas; comparativamente, pode-se avaliar a HRA da mesma maneira que um
dispositivo. As atividades do indivíduo se decompõem em tarefas elementares
das quais se pode avaliar a confiabilidade de modo mais ou menos tradicional,
com alguns ajustes ligados à maior variabilidade ou à maior interdependência
das tarefas humanas.
Nota-se que o THERP empresta a definição de Evans (1976, apud Swain
1983) onde a HRA consiste na probabilidade de sucesso de uma atividade.
ARQUER (2005) avaliou que as etapas dos procedimentos desenvolvidos na
aplicação do THERP são muito parecidas com as de uma avaliação
probabilística, sendo as seguintes:

•

Identificação dos pontos que podem ser afetados por erros
humanos;
Consiste em encontrar os pontos onde o sistema pode ser afetado por

erros humanos, para cada função, identificam-se as atividades e tarefas
elementares realizadas pelo executor.

•

Análise das atividades;
Na análise das atividades, os erros possíveis estão relacionados e
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permite-se a identificação das tarefas com as informações necessárias para
a sua correta realização.
O THERP trata da identificação de erros de diferentes formas, os erros de
omissão e os de comissão (na seleção, na sequência, no tempo planejado e
na realização da atividade).
Também classifica a conduta e identifica os fatores que influenciam a
resposta da pessoa. Para conduzir a análise, esta técnica inclui a utilização
da árvore de falhas, articulando cronológica e sequencialmente as diferentes
atividades, apresentando a combinação de erros relativos a diferentes
processos operacionais, assim como os momentos em que a recuperação é
possível.

•

Estimativa de probabilidades de erros humanos;
A estimativa de probabilidade de erro humano baseia-se no julgamento de

especialistas sobre interações humanas.
A base para a análise é denominada diagrama de probabilidades. Os
ramos representam decisões binárias (realização correta ou incorreta da
tarefa). Cada ramo representa a combinação de tarefas humanas. A árvore
de falhas começa em um ponto conveniente do sistema e ocorre em função
do tempo; cada uma das ações humanas descritas nos ramos é uma
probabilidade condicional.
A influência de alguns fatores sobre o desempenho do indivíduo é a maior
avaliação que o THERP faz com relação ao ser humano, em função da
origem do erro. Fatores como experiência, nível de stress e habilidade, são
usados para modificar as probabilidades de erro, como avaliado por analistas
sobre as áreas limítrofes ao trabalho, a qualidade da interface indivíduomáquina, as habilidades, a experiência profissional, e sobre o nível e tipo de
stress conforme a situação apresentada.
A figura 3 ilustra um dos modelos do THERP aplicado ao stress,
representado por um modelo hipotético entre o desempenho de um recurso
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humano em quatro níveis de stress (muito baixo, moderado, alto e
extremamente alto) causados pela execução de uma atividade, evidencia-se
que em situações com nível de stress moderado o desempenho é maior, se

Desempenho

comparado as outras situações.

Figura 3: Modelo hipotético entre desempenho e stress da atividade
Fonte: Adaptado de Swain et al. (1983)

O THERP apresenta tabelas de probabilidade de erro humano (HEP –
Human Error Probability), cujos valores são considerados probabilidades
nominais. Os valores apresentados são genéricos, pois baseiam-se na
opinião de especialistas, em função de dados coletados em situações reais e
simuladas, realizadas por operadores de NPP. Cada uma das tabelas referese a erros específicos, associados a atividades concretas e para cada
componente da tarefa dão-se geralmente valores numéricos:
1. A probabilidade nominal de erro humano;
2. O fator de erro (a raiz quadrada da relação entre o limite superior e
inferior de incerteza).
3. Os limites superior e inferior da probabilidade de erro humano
considerada, correspondendo, respectivamente a 95% e 5%.
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O analista deve ajustar as probabilidades nominais de erro humano, em
função da avaliação dos fatores delimitadores de desempenho humano. As
características da situação podem ser consideradas de forma global, escolhendo
valor superior para as condições mais desfavoráveis e um valor inferior, no caso
contrário. Além disso, inclui-se nos cálculos a probabilidade de recuperação,
quando for o caso, usando probabilidades condicionais.
Sumariamente, obtém-se a probabilidade de erro elementar como segue:
p = p1 * K * p2, onde
p1 é a probabilidade nominal de erro;
K é um fator de correção;
p2 é a probabilidade de não recuperação;

2.3.2 ASEP
Os aprimoramentos do THERP descritos na NUREG/CR-4772 por Swain
(1987) deram origem à técnica de análise de confiabilidade humana,
denominada ASEP (Accident Sequence Evaluation Program).
O ASEP é um programa de avaliação de sequência de acidentes, é uma
simplificação do THERP, e é mais conservativo por ser uma simplificação, isso
porque o THERP baseia-se na análise completa de atividades humanas, que
inclui a interface e interações entre pessoas e equipamentos e entre pessoas no
sistema, requerendo considerável quantidade de mão de obra e tempo da
equipe de peritos, incluindo um especialista em confiabilidade humana, analistas
de sistemas, pessoal de usina, entre outros. A NRC identificou a necessidade de
um método de análise de confiabilidade humana, que fornecesse estimativas de
probabilidade

de

erro

humano

e

tempos

de

resposta

para

tarefas

desempenhadas em condições de operação normal e pós-acidente, e que
fossem suficientemente precisas, mas que necessitassem de um mínimo de
tempo e outros recursos, então o ASEP foi desenvolvido.
Esse desenvolvimento foi gerenciado pela Sandria National Laboratories
coordenado por Alan D. Swain, um dos autores do THERP, método o qual foi
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realizado em quatro usinas, por analistas de sistemas, sendo necessário um
mínimo de orientação de especialistas qualificados em HRA.
A metodologia ASEP, segundo Goto (2005) é dividida em procedimentos
para atividades pré-acidente e atividades pós-acidente. São consideradas
tarefas pré-acidente as que, se realizadas incorretamente, poderiam resultar na
indisponibilidade de sistemas ou componentes e tarefas pós-acidente aquelas
necessárias para que a NPP retorne à condição segura após um acidente.
O ASEP é dividido, adicionalmente, em análise preliminar e nominal, sendo a
nominal é aplicada às atividades humanas resultantes da análise preliminar. A
análise preliminar usa estimativas conservativas de HRA, como tempo de
resposta, níveis de dependência, enquanto a nominal usa valores realistas.
Assim, o ASEP consiste dos seguintes procedimentos:
•

PRÉ-ACIDENTE

Análise preliminar

•

PRÉ-ACIDENTE

Nominal

•

PÓS-ACIDENTE

Análise preliminar

•

PÓS-ACIDENTE

Nominal

2.3.3 Outros métodos de confiabilidade humana
A NRC concluiu em seu relatório AEOD/E95-01, de 1995, que eventos de
erros de comissão podem ser um importante modo de falha humana e que os
mesmos são precursores de eventos mais sérios.
A partir desta constatação a NRC (NUREG/CR 6350, 1996) passou a
desenvolver uma metodologia de análise de confiabilidade humana de segunda
geração, denominada ATHEANA (A Technique for Human Event Analysis), que
procura identificar e quantificar estas situações para que as PRA possam
representar mais realisticamente o risco introduzido pelo homem. Posteriormente
esta norma foi também atualizada na NRC (NUREG/CR 1624, rev1, 2000).
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Diversos outros especialistas em diferentes países também realizaram
estudos semelhantes, como, por exemplo:
•

Na França o MERMOS (Méthode d'Evaluation de la Réalisation des
Mission Opérateurs pour la Sûreté) (BIEDER et al., 1998);

•

Na Alemanha, Sträter e Bubb sobre o CAHR (Connectionism
Assessment of Human Reliability) (STRÄTER, et al.,1998);

•

Na Itália, Cacciabue et al. sobre o HERMES (Human Error Reliability
Methods for Event Sequences) (CACCIABUE et al. 1996);

•

Na Dinamarca, Erik Hollnagel sobre o CREAM (Cognitive Reliability
and Error Analysis Method) (HOLLNAGEL, 1998), além de outros.

Todos estes métodos procuram, de alguma maneira, modelar aspectos
específicos dos processos cognitivos do operador ou da equipe de operadores
no contexto em que estão inseridos.

2.3.4 Similaridade entre normas
Segundo EMBREY (1994), praticamente todas as técnicas de quantificação
de falhas humanas seguem os mesmos quatro estágios:
1. Modelagem da atividade;
2. Representação do modelo de falha;
3. Dedução da probabilidade de erros;
4. Combinação das probabilidades das atividades para obtenção da
probabilidade global;

2.3.4.1 Modelagem da atividade
Esta etapa consiste em analisar a atividade e identificar quais aspectos
devem ser quantificados. Em alguns casos, pode-se estar interessado no
resultado da tarefa individualmente, mas em outros casos, o interesse pode ser
quantificar a tarefa como um todo.
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Defensores da abordagem global argumentam que as atividades humanas
são, essencialmente, direcionadas para o objetivo e que isto não pode ser
identificado por uma simples decomposição da atividade em suas tarefas.
Uma exemplificação da decomposição da atividade em suas tarefas,
adaptada para TI, seria a observação do resultado da cópia de um arquivo
isoladamente, não observando a tarefa dentro da mesma atividade de atribuição
de permissões no destino ou realização da cópia com as permissões inclusas.

2.3.4.2 Representação do modelo de falha
A representação do modelo de falha, também conhecida por modelo da
decomposição, é uma maneira de representação pela qual as várias tarefas
elementares sejam combinadas para dar a probabilidade de falha da atividade
como um todo. Geralmente, a forma mais comum de representação é a árvore
de eventos.
Árvores de eventos são usadas somente quando as probabilidades de erro
humano são combinadas com as probabilidades de falhas de equipamentos em
aplicações, tais como nas avaliações quantitativas de risco.

2.3.4.3 Probabilidade de erros nas atividades
As probabilidades de erros que são usadas na abordagem da decomposição
são todas obtidas basicamente da mesma maneira. Uma classificação de
atividades, de forma explícita ou implícita, é utilizada para criar categorias de
tarefas no domínio utilizado pela técnica empregada.
A probabilidade de erro básico é então atribuída para as atividades em cada
categoria ou subcategoria. Esta probabilidade pode ser proveniente de
julgamento de especialistas ou dados empíricos, e representa a probabilidade de
erro em condições normais, a qual pode ser modificada pela especificação de
um grupo de fatores, os quais moldam a probabilidade da referência básica para
as características da situação analisada, como exemplo nas situações de grande
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stress.

2.3.4.4 Combinação das probabilidades
A combinação das probabilidades é aplicada durante o estágio final da
abordagem da decomposição na árvore de falhas.

2.4 Métodos de avaliação dos cargos dos funcionários
Considera-se que a posição dentro de um cargo se baseia em três fatores
vitais: competência, idade e conhecimento, sendo que este pode ser obtido pela
formação acadêmica e/ou empresarial (derivado da experiência prática, ou seja,
empírica). Sabe-se que um executor, mesmo com elevado conhecimento
empírico, dificilmente chegará a um cargo sênior se não tiver certa idade e
formação acadêmica, a não ser em exceções.
Por exemplo, se um funcionário ocupa uma posição sênior, supõe-se que ele
tenha mais conhecimento e seja considerado mais experiente do que um
executor júnior.
Segundo Chiavenato (2010), o equilíbrio da gestão de pessoas é assegurado
pela classificação dos cargos ocupados, que pode ser feito pelos seguintes
métodos de avaliação:
o Escalonamento simples:
Trata-se de uma comparação global e superficial entre cargos com base na
escolha de critérios, como a complexidade, a responsabilidade e a importância;
o Categorias pré-determinadas:
Consiste na separação dos cargos em categorias pré-determinadas, como
mensalistas e horistas, por exemplo, após a qual é aplicado o método de
escalonamento simples;
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o Comparação por fatores:
Trata-se do refinamento do método de escalonamento, proporcionando
várias comparações com cada um dos fatores que compõem um cargo;
o Avaliação por pontos:
O método de avaliação de cargos por pontos ou de avaliação por fatores e
pontos (point rating) de Merrill Lott (1926) apud Chiavenato (2010) é o mais
utilizado no mundo. Sua técnica é quantitativa, pois são atribuídos valores
numéricos para cada aspecto do cargo e um valor total é obtido pela soma dos
valores numéricos obtidos.
Seu processo de avaliação consiste em 6 etapas:
1. Descrições dos cargos:

o Composto pela determinação das atividades, descrição,
título, síntese das atividades, requisitos e o CBO (Código
Brasileiro de Ocupação)7 por exigência do Ministério do
Trabalho Brasileiro, por permitir comparação entre as
posições com distintas descrições em diferentes empresas;
2. Escolha dos fatores:

o Funcionam como critérios de comparação e avaliação dos
cargos, como as atividades sob suas responsabilidades.
Sugere-se

que

os

fatores

escolhidos

tenham

duas

características: universalidade (estarem presentes em todos
os cargos a avaliar) e variabilidade (apresentarem diferentes
valores em cada cargo);
3. Definição dos fatores:

o Cada fator dever ter um significado preciso para servir como
instrumento acurado de medida dos cargos;

7

CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) – Segundo MTE (2011), esse modelo de classificação é existente desde 1982 e foi
atualizado pela portaria ministerial nº. 397, de 9 de outubro de 2002. Sua finalidade é identificar as ocupações regulamentadas no
Ministério do Trabalho para fins classificatórios e ter seus efeitos de uniformização aplicados administrativamente.
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4. Graduação dos fatores:

o Cada fator de avaliação deve ser desdobrado em graus de
variação. Em geral, são utilizados quatro ou seis graus para
cada fator;
5. Ponderação dos fatores:

o Cada fator tem sua importância relativa definida e sua soma
deve ser igual a 100;
6. Atribuição de pontos aos graus dos fatores:

o Define a base para a armação da escala de pontos de cada
fator.
A etapa seguinte consiste na criação de uma tabela comparativa, na qual são
relacionados os totais de pontos aos salários pagos aos ocupantes dos cargos,
verificando-se a relação entre esses fatores.

2.5 Conclusão
Observou-se neste capítulo que há duas formas para o tratamento de uma
solicitação de mudança, de forma emergencial ou planejada. Nas planejadas o
agendamento e a duração são criteriosos e estão associados aos planos de
mudança e retorno. Permite-se que a escolha dos executores seja feita com
cautela, diferentemente das mudanças emergenciais que tratam da recuperação
de um ambiente e usam recursos humanos disponíveis no momento da
ocorrência.
A diferenciação entre os modelos de recursos humanos dedicados ou
compartilhados entre múltiplos clientes evidencia-se pela superioridade dos
dedicados, por terem maior nível de conhecimento do ambiente e menor tempo
na execução das atividades a que são designados.
Ficou claro também, que todo risco precisa de pelo menos um dos seguintes
tratamentos: redução, transferência, aceitação ou eliminação.
Ao final foram citados métodos para a mensuração da confiabilidade
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humana,

divididos

em

primeira

e

segunda

geração,

respectivamente

quantitativos e qualitativos, sendo que todas as técnicas de quantificação da
confiabilidade humana seguem os mesmos quatro estágios.
Notou-se ainda, que cada recurso humano dentro de uma empresa ocupa um
cargo, o qual contém principalmente um conjunto de atividades, uma
identificação no CBO e um salário. Evidenciou-se ainda que os cargos podem
ser comparados por meio de diversos métodos, destacando-se o método de
pontos devido a sua forma de quantificação.
A seguir no capítulo 3, foram revisadas as iniciativas conhecidas por serem o
estado da arte nos temas relacionados a este trabalho.
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3 Estado da Arte

Este capítulo tem por objetivo mostrar as iniciativas conhecidas como estado
da arte nos assuntos de gestão de mudanças em TI, gestão de riscos e
confiabilidade humana relacionadas a este trabalho.

3.1 Agendamento de mudanças
Todos os autores pesquisados que buscaram soluções para a problemática
do agendamento de mudanças pertencem ao núcleo de pesquisas da UFCG
(Universidade Federal de Campina Grande), sendo eles Rebouças et al. (2007),
Sauvé et al. (2007) e Sauvé et al. (2008); os dois últimos são complementares e,
portanto, será exibido apenas o mais completo e atual de Sauvé et al. (2008).

3.1.1 Método para determinação de prioridades
O trabalho de Sauvé et al. (2008) apresentou um método para determinar
prioridades entre RFCs, usando o impacto potencial de uma indisponibilidade
que estas podem causar em um serviço.
O impacto foi calculado pela avaliação de exposição ao risco de dois serviços
por meio da identificação da indisponibilidade causada pelas incertezas
relacionadas ao agendamento e, para validação do método, utilizou-se um
algoritmo para calcular a priorização entre as RFCs.
Sauvé et al. (2008) definiram dois fatores, primeiramente o impacto como
uma degradação do nível de serviço, e a urgência como fator associado a uma
perspectiva de negócio sobre a execução de uma mudança. A urgência pode ser
definida como uma meta de negócio, a qual precisa da implementação de uma
mudança para ser atingida, caso contrário gera multas que são frequentemente
pagas pelos provedores de serviço.
Para os testes experimentais Sauvé et al. (2008) se utilizaram de um estudo
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de caso para analisar dois tipos de serviços: um site de comércio eletrônico e
seu respectivo sistema de pagamento eletrônico com cartão de crédito,
estabelecendo níveis de SLA para cada um dos serviços.
Dentre as mudanças aplicadas a estes serviços, quatro foram comparadas e
tiveram suas prioridades determinadas com os seguintes níveis: imediata, alta,
média e baixa.
A figura 4 demonstra o resultado da aplicação do método de Sauvé et al.
(2008) nessas mudanças, sendo que o eixo X representou as janelas de
manutenção disponíveis nos dias 7, 14, 21 e 28 e o eixo Y representou o
impacto definido como aceitável, de duzentos mil dólares, denominado Risk
Threshold.
Analisando a mudança 1, nota-se que ela atinge a linha do Risk Threshold
entre as janelas 14 (prioridade média) e 21 (prioridade baixa), o que segundo o
autor determina sua prioridade como mediana, diferentemente da mudança 3
que antes mesmo da primeira janela estar disponível, já últrapassou a linha,
recebendo a prioridade imediata.

Figura 4: Determinação de prioridades entre mudanças
Fonte: Extraído de Sauvé et al. (2008)
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As conclusões do autor mostraram bons resultados, embora não possa ser
considerado um trabalho completo, visto que um dos principais pontos fracos foi
a insensibilidade no modelo de parametrização financeira, o qual precisa ser
mais acurado para efetividade desta solução. Observa-se ainda que este método
não substitui o CCB, mas pode auxiliar na tomada de decisão em ambientes
com grandes volumes de RFCs simultâneas.

3.1.2 Método para determinação de agendamentos
Rebouças et al. (2007) usando o método de Sauvé et al. (2007), criaram um
método complementar para determinação dos agendamentos das RFCs
ilustrado pela figura 5, evidenciando que a composição dos custos financeiros
utiliza o custo dos recursos humanos, por hora de alocação, durante a execução
de uma atividade. Evidencia-se também que o agendamento das mudanças é
associado aos períodos críticos de negócio determinados pelo cliente, processo
este representado pelo FSC (Forward Schedule of Changes).
CP
RFC
Solicitante
Data

contém

BP

contém

possui

Atividades

possui

Duração
Tipo

CI
depende

CMDB
depende

demanda

Cliente

SLA

Executor

possui

Custo (por hora)
Especialidade

suporta
determina
possui
acordados

Janela de Mudança
Início
Fim

FSC
compõe

determina

Calendário do Negócio

Serviço de TI

Períodos críticos

Figura 5: Modelo conceitual da ferramenta de agendamento
Fonte: Adaptado de Rebouças et al. (2007)

Com o agendamento determinado um dos próximos passos é a preparação
de um plano de mudanças consistente, que será tratado a seguir na seção 3.2.

41

3.2 Determinação das atividades no CP
O método de Keller et al. (2004), denominado CHAMPS (CHAnge
Management with Planning and Scheduling), tem por objetivo explorar as
possibilidades de paralelismo nas execuções do CP.
O CHAMPS usa o nível de relacionamento entre os CIs (Configuration Item)
para estimar informações de tempos de execução de cada passo do CP e, com
isso, aumentar o volume de operações executadas concomitantemente durante
o plano.
Segundo IBM (2010), o CHAMPS passa por melhoramentos e experiências
de uso como a integração ao TPM (Tivoli Provisioning Manager) e ao TIO (Tivoli
Intelligent Orchestrator).
Keller et al. (2004) mencionam a relevância do processo de gestão de
mudanças e sua baixa maturidade que induz falhas dos serviços, evidenciando a
criticidade para a indisponibilidade que pode causar. Logo, sua arquitetura
explora uma lista de informações de pré-requisitos (pacotes que devem estar
presentes no sistema ou que devem ser removidos antes de uma instalação) e
co-requisitos (pacotes que devem ser instalados juntos).
Para determinação do nível de paralelismo das atividades dentro do CP, o
modelo usa uma ferramenta de apoio para construção de gráficos, o TGB (Task
Graph Builder), que por sua vez fornece informações de entrada para o módulo
P&S (Planner & Scheduler), responsável por alocar tarefas a um sistema
específico dentro da RFC de acordo com valores monetários, políticas e
condicionantes, como o SLA.
Ao final de sua pesquisa, o autor reafirma seus bons resultados, encorajando
a continuidade de pesquisas em gestão de mudanças e ressaltando que muitas
especificidades devem ser exploradas para a obtenção de um processo maduro.

42

3.3 Determinação das atividades em reversíveis ou irreversíveis no CP
Sabendo das dificuldades e criticidade para criação do BP, o qual até então
era tratado como uma atividade única e em bloco, Machado et al. (2008a)
propuseram um método no qual diferentes atividades de recuperação fossem
executadas conforme o tipo da causa da falha no CP. Eles exploraram ainda a
recomendação do ITIL para que um operador humano classificasse todas as
atividades no CP em reversíveis ou irreversíveis, aplicando um conceito de
atomicidade às atividades que foi pautado da seguinte forma:
•

Atividades Atômicas: “...Se uma atividade marcada como atômica falhar,
esta irá ter ações de recuperação, mas as atividades subsequentes
não...”

•

Atividades não Atômicas: “...Se uma atividade não atômica falhar, esta
não terá plano de recuperação, e o plano de mudança associado será
abortado...”

O autor ainda sugeriu que fossem formados grupos atômicos AG – Atomic
Group, compostos por atividades atômicas para facilitar o processo de
recuperação.
3.3.1 Criação de grupos de retorno reversíveis no BP
Machado et al. (2009) usaram as definições de Machado et al. (2008a),
classificando as atividades em atômicas ou não atômicas. Quando classificadas
em atômicas elas são recuperáveis, mas quando classificadas em não atômicas,
significa que não são recuperáveis, embora em alguns casos são aplicáveis
ações de compensação para uma recuperação parcial.
O autor inovou ao introduzir o conceito dos grupos das AG reversíveis,
denominadas RG - Reversible Group, afirmando que as atividades de
recuperação das AGs não seguem necessariamente a mesma sequência da
execução.
Nota-se na figura 6 que para recuperar as atividades atômicas 1 e 2, que
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fazem parte da AG1, é necessário executar dois grupos reversíveis, o RG1 e o
RG3. Assim como para recuperar a AG2, faz-se necessária a execução do RG2
e do RG4, pois as atividades 6 e 8 também pertencem a ele. Nota-se que a
atividade 3 também compõem a RG4, pois embora não faça parte do plano de
execução ela faz parte do BP.
Complementar ao trabalho de Keller et al. (2004) que tratou de execuções
paralelas, Machado et al. (2009) tratou de recuperações paralelas, definindo que
cada atividade atômica pertence a um grupo de tratamento de execução TEG –
Treatment Execution Group. Como resultado, o BP gerado para a atividade 2
(R2 na figura 6 parte d) não é idêntico ao BP gerado para atividade 4 (R4 na
figura 6 parte c). Note que a atividade 2 (figura 6 parte b) tem o TEG configurado
para o RG3, o qual é exatamente composto pelas atividades 1 e 2.

Figura 6: CP usando AG (parte A), AG usando RGs (parte B) e os RPs (partes C, D e E)
Fonte: Extraído de Machado et al. (2009)

Segundo o autor, um aspecto importante é que o operador tem a flexibilidade
para usar diferentes combinações de RG, permitindo ao processo de
gerenciamento de mudanças gerar um BP acurado, embora sofra interação
humana, sendo passível de uso incorreto com severas consequências.
Para criar um exemplo típico de uso incorreto dos RG, podemos supor que
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as atividades 6, 7 e 8 da figura 6 parte (b) representam, respectivamente, a
instalação de um servidor web, a instalação de um servidor de aplicações e a
instalação de um front end8. No retorno para atividade 8 (R8 na figura 6 parte e),
quando a atividade 6 é retornada (R6) sem o retorno da atividade 7, a aplicação
irá parar imediatamente devido a forte dependência de relacionamento.
Para validar o método, o autor usou o protótipo de Cordeiro et al. (2009),
ChangeLedge e os resultados obtidos demonstram coerência entre a
especificação dos grupos atômicos e a sequência das ações de recuperação.
Em suma, o autor conclui que atingiu seu objetivo e que este método criou uma
opção que une o conhecimento humano a um sistema de automação,
otimizando a criação dos BPs.

3.4 Cálculo automatizado do risco de infraestrutura
Dois trabalhos complementares do núcleo de pesquisas da UFRGS
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Wickboldt et al. (2009a) e
Wickboldt et al. (2009b), propuseram um método para automatizar a
identificação do risco em mudanças de TI, assumindo que as falhas durante a
implantação do CP são recorrentes, tornando possível a observação do histórico
de execuções e falhas das RFCs, estimando-se probabilidades de novas
ocorrências.
Para a identificação de riscos os autores classificaram as RFCs que falharam
em seis categorias:
(AF, Activity Failure)

= Falhas intrínsecas às atividades do CP

(RF, Resource Failure)

= Falhas dos recursos manipulados durante o CP

(HF, Human Failure)

= Falhas humanas

(TF, Time Failure)

= Falhas de tempo

(ET, External Trigger)

= Falhas iniciadas por motivos externos

(CV, Constraint Violation) = Falhas de violação de restrição
Os autores restringem sua pesquisa às categorias AF e RF, sugerindo que
8

Consiste na interface visualizada pelo usuário no uso de uma aplicação.
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trabalhos futuros analisem a categoria HF e TF devido a sua relevância, itens
estes que foram acatados na presente pesquisa.
Para viabilizarem a proposta ambos os trabalhos criaram um protótipo e o
chamaram de Risk Analyzer, composto por cinco módulos, sendo os três
primeiros utilizados para estimativas de probabilidade, relevância e impacto,
fornecendo informações para o módulo de classificação do risco, que por sua
vez alimenta o módulo final de cálculo do risco.
Conforme apresentado pela figura 7, o Risk Analyzer recebe como entrada
três informações: a RFC que se pretende executar, os registros históricos de
execuções e uma visão da infra-estrutura de TI.
A estimativa de probabilidades é calculada por meio da divisão do número
total de falhas pelo total de execuções, fornecendo dados de entrada para o
módulo de classificação do risco.
A estimativa de relevância trabalha de forma paralela a estimativa de
probabilidades, e recebe como entrada os itens de configuração armazenados
na CMDB. Seu objetivo é calcular a relêvancia absoluta AR (Absolute
Relevance) de cada item que será alterado pela RFC. AR é um fator que indica a
relevância total do elemento para continuidade do negócio, considerando-se
todos os itens de infraestrutura com dependência direta ou indireta em sua
arquitetura, sem contar a própria relevância ao negócio BsR (Business
Relevance).
As informações geradas pelo cálculo de estimativa de relevância são
utilizadas como entrada para a estimativa de impacto, que é feita para cada item
de configuração. A variável IF (Impact Factor) representa a parcela da
infraestrutura de TI que é afetada pela falha de um determinado item, no que diz
respeito ao prejuízo causado para a continuidade do negócio.
Como os resultados dos cálculos de probabilidade de falha e de impacto ao
negócio são numéricos, Wickboldt et al. (2009b) estabeleceram o modelo
ilustrado na tabela 2 para conversão dos dados quantitativos para qualitativos.
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Tabela 2: Conversão de dados quantitativos para qualitativos
Baixa

Média

Alta

Probabilidade

0% a 20%

21% a 50%

51% a 100%

Impacto

0% a 20%

21% a 50%

51% a 100%

Fonte: Traduzido de Wickboldt et al. (2009b)

Wickboldt et al. (2009b) citam ainda que no módulo de classificação do risco
seguiram as recomendações do IRM (Institute of Risk Management) conforme
apresentado pela tabela 3.
Tabela 3: Classificações de probabilidade e impacto
Para a probabilidade

Para o impacto

Alta

Alto

= Provável

= Significante

Média = Possível

Médio = Moderado

Baixa

Baixo

= Improvável

= Insignificante

Fonte: Extraído de IRM (2002)

As normalizações da tabela 2 permitiram a criação de uma matriz de risco,
indicada na tabela 4 por níveis de categoria divididos na escala de 1 a 9, sendo
que na categoria 1 o impacto e a probabilidade são altos, na categoria 5 eles são
médios e, na categoria 9, baixos.
Tabela 4: Classificação de riscos
Risco

Impacto

Probabilidade

1

Alto

Alto

2

Alto

Médio

3

Alto

Baixo

4

Médio

Alto

5

Médio

Médio

6

Médio

Baixo

7

Baixo

Alto

8

Baixo

Médio

9

Baixo

Baixo

Fonte: Adaptado de Wickboldt et al. (2009b)
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Nota-se que Wickboldt et al. (2009b) ao adotar a tabela 4 priorizou o impacto,
não seguindo a fórmula padrão para o cálculo do risco que considera o impacto
e a probabilidade com pesos idênticos.
As estimativas dos riscos das RFCs são o produto final deste método, que é
fornecido em forma de relatório para tomada de decisão pelo CCB, conforme
ilustrado na figura 7.

Figura 7: Disposição dos componentes da análise de riscos
Fonte: Adaptado de Wickboldt et al. (2009a)

Os autores mencionam que as diversas classificações de risco para cada
atividade do CP podem gerar um número de dados impraticável para avaliação,
dependendo do número de atividades e dos tipos de falhas considerados.
Portanto, o cálculo do risco é feito pela média harmônica dos valores das
categorias de risco obtidos para cada tipo de falha.
A justificativa para utilização da média harmônica é de que esta funciona
como uma abordagem pessimista para a identificação de riscos, uma vez que
esse cálculo sempre aproxima o resultado final da menor parcela, tendendo
assim a priorizar a categoria com maior risco.
Para validar a hipótese, os autores também usaram o ChangeLedge de
Cordeiro et al. (2009) e desenvolveram um protótipo para incorporá-lo. Foi criado
um ambiente de TI emulado, no qual foram realizados testes e medições com o
objetivo de demonstrar a redução dos índices de risco da mudança, das
probabilidades de falhas das atividades e dos impactos sobre o negócio da
organização. Os autores mencionaram que os CP foram submetidos a 30
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execuções cada e que as falhas foram inseridas de forma pseudo-aleatória em
suas atividades. O resultado obtido foi considerado positivo, pois consistiu na
redução de 26% nas interrupções dos serviços, sendo alcançada uma melhora
no desempenho do CP.
Uma das desvantagens do método de Wickboldt et al. (2009a) e Wickboldt et
al. (2009b) é que a identificação do risco foi aplicada individualmente nas
atividades, sem haver uma visão global do risco que uma RFC está submetida e
complicando a decisão dos membros do CCB que na maioria das vezes é
composto por executivos sem conhecimentos técnicos.

3.5 Conclusão
Há pelo menos três núcleos de pesquisa que trabalharam no assunto de
gestão de mudanças de TI. O pioneiro na abordagem do tema foi o núcleo da
empresa IBM (International Business Machines) com o trabalho de Keller (2004),
que realizou posteriores integrações ao produto TPM.
O segundo núcleo é composto por uma aliança entre a UFRGS junto a
empresa de tecnologia HP (Hewlett-Packard), que deu origem aos trabalhos dos
autores Cordeiro et al. (2009), Machado et al. (2008a), Machado et al. (2009) ,
Wickboldt et al. (2009a) e Wickboldt et al. (2009b).
O terceiro também é composto por uma aliança com a HP, mas este
localizado na UFCG, dando origem aos trabalhos de Rebouças et al. (2007),
Sauvé et al. (2007) e Sauvé et al. (2008).
Evidencia-se que o Sr. Claudio Bartolini, pesquisador principal e gerente dos
laboratórios de pesquisa da HP em Palo Alto – Estados Unidos, contribuiu com
os trabalhos da UFRGS e UFCG, por estar citado ou até mesmo como co-autor
de muitos deles.
Mesmo com tantas iniciativas aplicadas a gestão de mudanças em TI apenas
Rebouças et al. (2007), Sauvé et al. (2007), Sauvé et al. (2008), Wickboldt et al.
(2009a),

Wickboldt

et

al.

(2009b)

trataram

tópicos

relacionados

ao

gerenciamento de riscos, sendo que apenas Wickboldt et al. (2009a) e Wickboldt
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et al. (2009b) reconheceram a relevância das falhas humanas sugerindo que
fossem estudadas, embora não introduziram nenhum método para que fossem
realizadas as estimativas de probabilidade.
A tabela 5 ilustra um quadro comparativo entre os escopos de cada pesquisa
aplicadas em gestão de mudanças de TI e seus respectivos autores dentro de
suas áreas de concentração, posicionando também este trabalho perante os
demais.

Tabela 5: Pesquisas aplicadas em gestão de mudanças em TI
Autores

Criação

Criação

do Plano

do Plano

de

de

Execução

Retorno

Identificação de risco
Agendamento

Probabilidade de

Confiabilidade

da RFC

falha da

humana

infraestrutura de TI
Rebouças et al. (2007)

X

Sauvé et al. (2007)

X

Sauvé et al. (2008)
Keller et al. (2004)

X

Machado et al. (2008a)

X

Machado et al. (2009)
Wickboldt et al. (2009a)

X

Wickboldt et al. (2009b)
Munhoz, Michel (2011)

X

Nota-se pela tabela 5 que este trabalho irá tratar um item ainda não abordado
pelos trabalhos relacionados, por usar a confiabilidade humana como umas das
variáveis para o cálculo de identificação do risco em gestão de mudanças de TI.
O capítulo 4 exibido a seguir, descreve um método para identificação do risco
em mudanças planejadas de TI.
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4 Proposta
O capítulo 4 descreve a proposta para atingir o objetivo do trabalho, que
consistiu na criação de um método de identificação de riscos em gestão de
mudanças de TI baseando-se no nível de confiabilidade dos recursos executores
de atividades, denominado AMICHAR (A Method to Identify CHAnge Risk). As
sete seções a seguir descrevem o funcionamento deste método:
Seção 4.1: Arquitetura de funcionamento do método: descreve a arquitetura
de funcionamento sob a qual o AMICHAR é executado;
Seção 4.2: Preparação dos dados: descreve o método adotado para
normalização a quantificação das atividades técnicas dos planos de mudança.
Seção 4.3: Confiabilidade individual: trata das RFCs concluídas e usa as
atividades que as compõem para identificação de dados estatísticos. Tais
atividades permitem ainda a identificação dos executores das atividades, os
quais possuem cargos. Estes dados permitem a identificação da confiabilidade
individual dos recursos humanos;
Seção 4.4: Confiabilidade de um grupo e o Impacto: aborda as RFCs
agendadas e permite a identificação da equipe escalada, objetivando estimar a
confiabilidade deste grupo. Adicionalmente, o impacto associado ao negócio,
que foi estimado antes da aplicação do AMICHAR, também é identificado no
agendamento e usado para estimativa da confiabilidade de um grupo de
executores;
Seção 4.5: Cálculo do risco: une as informações de confiabilidade humana e
do impacto, com a utilização do AMICHAR, o qual viabiliza a identificação de
risco a que uma RFC agendada está submetida;
Seção 4.6: Fluxo do método proposto: descreve o fluxo de informações entre
os grupos e fases do AMICHAR;
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4.1 Arquitetura de funcionamento do método
O método AMICHAR utiliza-se de informações extraídas de dois conjuntos de
dados distintos, correlacionando-os para estimar o risco de uma RFC agendada.
Sua arquitetura de funcionamento é composta por nove fases divididas em
quatro grupos, as quais são distribuídas segundo seus objetivos.
O grupo 0 trata da normalização e quantificação das atividades técnicas nos
CPs. Este grupo é denominado Preparação dos dados, sendo composto por
uma única fase denominada:
•

Fase 0: Normalização e quantificação;

Os dados da fase zero são encaminhados as fases um e seis, para
identificação do grupo de executores.
O grupo 1 trata a estimativa da confiabilidade individual dos executores de
atividades em CPs. Este grupo é denominado Confiabilidade Individual, sendo
composto por cinco fases respectivamente denominadas:
•

Fase 1: Identificar atividades e executores;

•

Fase 2: Identificar o resultado das atividades e atribuí-los aos executores;

•

Fase 3: Estimar o nível de falha dos executores em cada atividade;

•

Fase 4: Estimar a experiência dos executores;

•

Fase 5: Estimar a confiabilidade individual dos executores;

As três primeiras fases do grupo 1 utilizam-se de RFCs concluídas
fornecendo parâmetros para o cálculo de fator de falha, por atividade, dos
executores. A quarta fase identifica o nível de experiência dos executores e, a
quinta fase, estima a confiabilidade destes executores com base nas
informações das fases três e quatro.
Como ilustrado na figura 8, o grupo 1 admite como entrada duas bases de
dados, de gestão de mudanças de TI e gestão de recursos humanos, e admite
como saída o nível de confiabilidade humana individual em cada atividade. A
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base de dados de gestão de mudanças de TI fornece informações de RFCs
concluídas, e a base de dados de gestão de recursos humanos fornece
informações de experiência técnica dos executores das atividades. Maiores
detalhes das fases do grupo 1 serão descritos na seção 4.2.
O grupo 2 tem por objetivo estimar a confiabilidade de um grupo de
executores de atividades em CPs agendados de TI e identificar o impacto que
pode ser causado ao negócio na ocorrência de um evento indesejado durante a
execução da RFC. Este grupo é denominado Confiabilidade de um grupo e o
Impacto, sendo composto por duas fases:
•

Fase 6: Identificar atividades, executores e o impacto;

•

Fase 7: Estimar a confiabilidade em grupo dos executores;

A fase seis recebe dados de RFCs agendadas que possuem: impactos e
atividades de executores humanos. Os dados da fase seis são unidos aos dados
da fase cinco, na fase sete, para estimativa da confiabilidade de um grupo de
executores.
Como ilustrado na figura 8, o grupo 2 admite como entradas as informações
de RFCs agendadas originadas da base de dados de gestão de mudanças de TI
e do nível de confiabilidade individual do grupo 1. Admite-se como saída o nível
de confiabilidade humana do grupo que executará o CP e o impacto a que a
RFC estará submetida. Maiores detalhes sobre cada uma das fases do grupo 2
serão descritos na seção 4.3.
O grupo 3 tem por objetivo estimar o risco de uma RFC agendada. Este
grupo é denominado Cálculo de Risco, sendo composto por uma única fase:
•

Fase 8: Estimar o risco.

A fase oito admite como entrada dados dos níveis de confiabilidade humana
de um grupo da fase sete, e o impacto da RFC da fase seis. Admite-se como
saída a identificação do risco, sendo realizada por meio da união dos dados das
fases seis e sete. Maiores detalhes do grupo 3 serão descritos na seção 4.4.
Ao final da arquitetura do AMICHAR, o CCB obterá o nível de risco que uma
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RFC agendada está submetida pelo prisma da confiabilidade humana em
atividades. Se o nível de risco for elevado e a execução imprescindível, o CCB
pode, por realimentação, solicitar a alocação de executores mais confiáveis, o
que reduziria a probabilidade de falha durante a execução de um CP e, em
determinados casos, viabilizaria a aprovação da RFC devido a mitigação do
nível de risco.
A realimentação do método pode ocorrer diretamente a partir do grupo 2,
pois nele são calculadas as informações de confiabilidade do grupo que são
utilizadas para estimar um novo nível de risco mitigado, o qual pode ser passível
de aprovação ou rejeição pelo CCB.
A figura 8 demonstra a arquitetura de funcionamento do AMICHAR, método
que trabalha segundo um modelo linear sequencial.

Figura 8: Arquitetura de funcionamento do método AMICHAR

4.2 Grupo 0: Preparação dos dados
O grupo 0 realiza a preparação dos dados para que elas sejam de possível
comparação entre os distintos executores, sendo composto pela seguinte etapa:
•

Fase 0: Normalização e quantificação

Consiste na normalização da descrição das atividades técnicas de mudanças
em 3 níveis, sendo o primeiro associado ao ambiente, o segundo a arquitetura e
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o terceiro a ação. Após a normalização é também requerido que se identifique a
quantidade de vezes que ela foi repetida.
Salienta-se que essa fase trata-se de uma etapa preliminar, podendo ser
descartada se houver dados confiáveis de entrada para as etapas seguintes.

4.3 Grupo 1: Confiabilidade Individual
O grupo 1 estima a confiabilidade individual dos executores pelo nível de
falha e pelo nível de experiência dos executores nas atividades, sendo composto
pelas fases:
•

Fase 1: Identificar atividades e executores

Consiste na identificação da tupla composta por três fatores:
a) RFCs concluídas;
b) Tipos das atividades;
c) Executores das atividades;
Considera-se como premissa que cada atividade dentro do CP:
a) Possua um único executor humano, permitindo a associação da
quantidade de falhas a um executor;
b) Seja uma única atividade padronizada, permitindo posteriormente a
estimativa do nível de falhas em atividades específicas;

•

Fase 2: Identificar o resultado das atividades e atribuí-los aos
executores

Esta fase identifica o resultado das atividades e os associa aos executores
humanos, permitindo que a fase três estime o nível de falha que cada executor
possui em dada atividade.
Adotam-se os seguintes tipos de resultados para as atividades:
•

Concluídas com sucesso são aquelas que foram iniciadas e
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concluídas dentro do período pré-estabelecido, sem impacto ao
negócio.
•

Concluídas sem sucesso são aquelas que foram iniciadas e/ou
concluídas fora do prazo pré-estabelecido e/ou geraram impacto ao
negócio.

Salienta-se que a determinação dos resultados é gerada de forma automática
no AMICHAR, garantindo o relato dos fracassos nas execuções concluídas de
forma acurada e, consequentemente, garantindo a confiabilidade dos dados.

•

Fase 3: Estimar o nível de falha dos executores em cada atividade

A fase 3 calcula o fator de falha dos executores humanos adaptando o
método desenvolvido por Wickboldt et al. (2009b), o qual recebe como entrada
duas informações: a quantidade total de vezes que um recurso executou uma
atividade específica e a quantidade de vezes que este recurso falhou na
execução desta atividade.
Definem-se para a fórmula matemática desta fase:
QAF = quantidade total de atividades que falharam;
QAT = quantidade total de atividades;
FF

= fator de falha;

Utilizando-se estas variáveis, a taxa de falha de um recurso em uma atividade é
definida pela seguinte fórmula:
FFhz = QAF / QAT

(1), sendo:

h

: recurso humano

z

: atividade técnica de TI no CP
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•

Fase 4: Estimar a experiência dos executores

A fase quatro tem por objetivo estimar o nível de experiência dos executores,
adaptando o método de pontos de Merrill Lott (1926) apud Chiavenato (2010) no
AMICHAR, utilizando como critério de comparação entre os cargos, o salário
médio das posições ocupadas pelos recursos humanos.
Admite-se como entrada o cargo com maior salário médio, o qual é
determinado como limite superior, adotando-se a variável PFE (Pontos do Fator
de Experiência) igual a 99,9% para esta posição. Esta variável permite, por
meio de regra de três, o cálculo do PFE dos cargos com salários médios
inferiores.
O próximo passo consiste na categorização dos PFEs em 4 níveis:
estagiários, júniores, plenos e sêniores; posteriormente calculando-se a média
para cada um dos PFEs.
Define-se para a fórmula matemática desta fase:
MPFE

= Média do PFE em cada nível

QTC

= Quantidade Total de Cargos em cada nível

FE

= Fator de Experiência em cada nível

A média dos pontos em cada nível é definida pela seguinte fórmula:
MPFE = { (∑PFE) / QTC }

(2)

Os resultados da fórmula 2 servem como entrada para a terceira fórmula, que
consiste no cálculo do fator de experiência, por meio da inversão da média dos
pontos em cada nível, conforme definido abaixo:
FE = 1 – MPFE

(3)

Salienta-se que quanto menor o valor numérico de FE maior a
representatividade de experiência no AMICHAR.
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•

Fase 5: Estimar a confiabilidade individual dos executores

A estimativa da confiabilidade individual dos recursos humanos em atividades
é realizada com base nas informações das fases três e quatro, ou seja, unindo
os fatores de falha(FFhz) à experiência (FE).
Definem-se para a fórmula matemática desta fase:
PBF

= ProBabilidade de Falhas;

NCHi

= Nível de Confiabilidade Humana individual;

Sendo a probabilidade de falha de um recurso de uma atividade definida
pela seguinte fórmula:
PBFhz = FFhz* FE,

(4), sendo FF,

h

e

z

definidos em

(1) e FE definido em (2)
Se FFhz for igual a 0+ então FE deixa de ser relevante e o resultado de PBFhz
é adotado como 0,0001, demonstrando uma tendência à ausência da falha
humana em uma determinada atividade.
E se FFhz for igual a 1 então FE deixa de ser relevante mais uma vez e o
resultado de PBFhz é adotado como 0,9999, demonstrando que a possibilidade
de acerto nunca é nula em uma atividade futura, mesmo que um executor tenha
falhado em todas as tarefas realizadas anteriormente.
Segundo ARQUER (2005) o nível de confiabilidade é o fator inverso da
probabilidade de falhas, ou seja:
NCHihz = 1 – PBFhz

(5)

A sexta fórmula diferencia-se da quinta por mostrar o desdobramento da
variável PBFhz.
NCHihz = 1 – (FE * FFhz)

(6)
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4.4 Grupo 2: Confiabilidade de um grupo e o Impacto
A confiabilidade de um grupo de executores de atividades em CPs
agendados de TI é obtida por meio das informações de confiabilidades
individuais do grupo 1 e sua combinação com os dados do grupo 2.
É também neste grupo que ocorre a identificação do impacto, estimado antes
da aplicação do AMICHAR, que pode ser causado ao negócio se um evento
indesejado ocorrer durante a execução do CP.

•

Fase 6: Identificar atividades, executores e o impacto

Consiste na identificação da tupla composta por quatro fatores:
a) RFCs agendadas;
b) Tipo de atividade;
c) Executor da atividade;
d) Impacto.
A identificação desta tupla faz-se necessária como parâmetro de entrada
para as fases sete (itens A, B e C) e oito (item D).

•

Fase 7: Estimar a confiabilidade em grupo dos executores

A estimativa de confiabilidade de um grupo de executores tem fundamento
quando todos trabalham em um mesmo CP. Por este motivo, a tupla de RFCs
agendadas e o nível de confiabilidade individual nas atividades de RFCs
concluídas viabiliza esta estimativa da confiabilidade, objetivo desta fase.
Define-se para fórmula matemática:
NCHg = Nível de confiabilidade humana de um grupo;
ATT

= Número total de atividades de todos os recursos humanos

em um mesmo CP;
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Adota-se para definição do cálculo de confiabilidade humana em grupo a
média geométrica, pois quando comparada a uma média aritmética a geométrica
provê um resultado mais pessimista. Nota-se que as duas médias serão iguais
apenas quando todos os valores do conjunto de dados forem idênticos e que a
geométrica traz um resultado pior quando o conjunto for mais distinto.
A confiabilidade humana de um grupo é definida por:
NCHg = (NCHihz * NCHihz * ... * NCHihz) 1/ ATT

(7), sendo NCHihz

definido em (5).
Ou seja, NCHg = ATT√ NCHihz * NCHihz * ... * NCHihz

(8)

Salienta-se que os resultados esperados com o uso da média geométrica
consistem em direcionar o nível de confiabilidade do grupo ao valor mais baixo
da confiabilidade individual, evidenciando a vulnerabilidade do elo mais fraco na
mudança.
Exemplificando a utilização da média geométrica para o cálculo do grupo,
considere que três atividades fazem parte de um mesmo CP e que na atividade
1 o recurso A tem NCHihz = 0,8000, na atividade 2 o recurso B tem NCHihz =
0,7000 e na atividade 3 o recurso C tem NCHihz = 0,6000, sendo que cada uma
das atividades é executada uma única vez, ou seja,

ATT

= 3. Neste exemplo, o

NCHg obtido é de 0,6952. Nota-se que o elo mais fraco é o recurso C com
NCHihz = 0,6000 e que a abordagem pessimista da média geométrica foi
evidenciada, com NCHg se aproximando mais do valor de C do que de A.
Aplicando-se ao mesmo exemplo a média aritmética simples, NCHg seria de
0,7000 e o resultado tenderia a mediana, apresentando otimismo comparado ao
modelo adotado.

4.5 Grupo 3: Cálculo do risco
O grupo três é composto por uma única fase, a qual tem por objetivo estimar
o risco que uma RFC agendada está submetida, considerando a confiabilidade
humana de um grupo e o impacto.
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•

Fase 8: Estimar o risco

O cálculo do risco segundo o OGC (2007) e as normas ABNT NBR ISO/IEC
27005:2008 e ISO 31010:2009 é expresso pela multiplicação da probabilidade
de ocorrência de um evento indesejado pelo impacto que esse evento pode
causar ao negócio.
Define-se para fórmula matemática desta fase:
NRM = Nível de Risco da Mudança;
IMP

= nível de IMpacto Potencial ao negócio;

Portanto a identificação do nível de risco da RFC é definida por:
NRM = { ATT√ (1 – NCHihz) * (1 – NCHihz) * ... * (1 – NCHihz) } * IMP

(9),

sendo NCHihz definido em (5) e ATT definido em (7).
Em suma, o NRM é o valor identificado do risco, o qual permitirá ao CCB
tomar a decisão de aprovação, rejeição ou solicitação de realimentação da RFC
agendada com a seleção de executores maiores ou menores índices de
confiabilidade antes da aprovação.

4.6 Fluxo do método AMICHAR
Para iniciar o fluxo de informações do AMICHAR são necessárias duas bases
de dados, sendo a primeira composta por RFCs executadas e agendadas e, a
segunda, por cargos e salários dos recursos humanos.
Os dados provenientes das bases são recebidos e processados pelo grupo 0
que normaliza e quantifica as repetições das atividades, esse resultado é
encaminhado as fase 1 e 6, que tratam respectivamente de atividades
concluídas e agendadas.
A fase 1 identifica os executores e os associa as atividades, encaminhando
os dados à fase 2 que por meio da atribuição de sucessos e falhas baseadas em
tempos de execução, já na fase 3 são estimados os níveis de falha dos
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executores em cada uma das atividades. Os dados da fase 3 junto com os
dados de recursos humanos da fase 4, permitem que na fase 5, última fase do
grupo 1, seja estimado o nível de confiabilidade individual em cada uma das
atividades técnicas dos planos de mudança.
Por sua vez, o grupo 2 necessita do recebimento das informações de saída
do grupo 1 e de RFCs agendadas do grupo 0, para que em seu processamento
ele possa obter o nível de confiabilidade humana do grupo e o impacto a que
uma determinada RFC agendada está submetida, sendo estes seus resultados
de saída. Finalmente, no grupo 3, as informações de saída do grupo 2 são
reunidas, produzindo-se como saída a identificação do nível de risco da RFC,
conforme ilustrado pela figura 9.

Figura 9: Fluxo detalhado dos grupos e fases do AMICHAR

O resultado do grupo 3 é enviado ao CCB, que pode assumir o risco, negar
ou solicitar uma nova alocação de executores pelo método de realimentação à
fase 7.
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O detalhamento da figura 9 pode dificultar a visualização do fluxo de
funcionamento do AMICHAR. Portanto, criou-se a figura 10, que visa mostrar de
forma simplificada o fluxo sequencial do método.

Figura 10: Fluxo simplificado das fases do AMICHAR

O fluxo inicia-se com a alimentação da fase 0 pela base A, que identifica,
normaliza e quantifica as atividades agendadas e concluídas. A fase 1 é um dos
pontos de recebimento dos dados da fase 0 e identica os executores das
atividades concluídas, permitido que a fase 2 identique os resultados das
atividades, além de atribuí-los aos executores. As saídas da fase 2 são
recebidas pela fase 3, que estima o fator de falha em cada atividade. A fase 5,
usando-se do fator de falha da fase 3 e do fator de experiência da fase 4, estima
os níveis de confiabilidade humana, individualmente, para cada uma das
atividades realizadas pelos executores.
A fase 6 é o segundo ponto de recebimento dos dados da fase 0, recebendo
os dados das atividades agendadas e identificando os executores, informação
esta que unida aos resultados de confiabilidade da fase 5 permite estimar a
confiabilidade de um grupo na fase 7. Permite-se também na fase 6 a
identificação do impacto, que é enviado diretamente para a fase 8.
Na última fase do AMICHAR, ocorre a identificação e envio do nível de risco
ao CCB, que se não estiver satisfeito, pode solicitar uma nova alocação de
executores mais experientes por meio de uma realimentação para a fase 6.
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5 Resultados e validação da proposta
O capítulo 5 descreve o ambiente de validação, a característica dos dados,
sua padronização e quantificação, além dos experimentos para validação do
método AMICHAR.
Seção 5.1: Ambiente de testes: apresenta o ambiente de testes utilizado
para criação do protótipo.
Seção 5.2: Caracterização dos dados: descreve os dados originados do
estudo de caso.
Seção 5.3: Padronização e quantificação dos dados: apresenta o modelo de
padronização e quantificação dos dados.
Seção 5.4: Testes experimentais: relata os testes experimentais realizados e
seus resultados.

5.1 Ambiente de validação
O ambiente de validação criado para os testes experimentais do AMICHAR
está descrito em detalhes nas seções: 5.1.1 (Hardware), 5.1.2 (Software) e na
5.1.3 (Estruturação do banco de dados).

5.1.1 Hardware
O hardware utilizado foi um notebook Lenovo T410, com processador Intel
Core i5-560M (2.66 GHz com 3 MB de L3), 4 GB de memória RAM PC3-8500
DDR 3 SDRAM 1067MHz, disco rígido serial ATA com 300 GB de capacidade de
armazenamento e 7200 RPM de velocidade.
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5.1.2 Software

O sistema operacional adotado foi Windows eXPerience Professional de 32
bits com Service Pack 3 e browser Internet Explorer versão 8.0.60001.18702CO.
A linguagem escolhida para suportar o uso de uma interface web foi o PHP Post Hypertext Preprocessor e o servidor de web Apache 2.0, funcionando sob a
plataforma XAMPP – X Apache Mysql Php Perl versão 1.7.0.
O banco de dados utilizado foi o IBM DB2 versão 8.1.7.445. Para inserção
dos dados e execução das filtragens foram utilizados dois modos, um pela
interface gráfica do aplicativo Aqua Data Studio, versão 6.5.9 e outro via console
nativa de gereciamento do DB2 SDK (Software Development Kit), versão 8.2.0.

5.1.3 Estruturação do banco de dados
Para armazenar os dados originados do estudo de caso e realizar os
experimentos de validação do AMICHAR, foi necessária a criação de 12 tabelas,
divididas em 7 conjuntos, explicadas detalhadamente a seguir:

Conjunto 1: Gestão de mudanças pré-padronização

É organizado em 2 tabelas denominadas CHANGES e CHG_FEEDACT:


CHANGES: Contém as RFCs, as atividades, os executores
e a data e hora de início e fim planejadas antes da execução
para cada uma das atividades;



CHG_FEEDACT: Contém as RFCs, as atividades, os
executores e a data e hora de início e fim verificados após a
conclusão de cada uma das atividades.
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Conjunto 2: Gestão de mudanças pós-padronização

Composto por 4 tabelas com dados gerados pelo AMICHAR para
normalização e quantificação das atividades, organizadas em 3 níveis:


CHG_NIVEL1: Contém o primeiro nível de classificação das
atividades.



CHG_NIVEL2: Contém o segundo nível de classificação das
atividades, o qual está sempre associado ao primeiro nível.



CHG_NIVEL3: Contém o terceiro nível de classificação das
atividades, o qual está sempre associado ao segundo nível.



CHG_CLAS: Contém as RFCs, as atividades normalizadas
dentro da estrutura de 3 níveis e as quantidades de
repetições das atividades.

Conjunto 3: Recursos humanos pré-padronização

Composto por 1 tabela com dados sem quaisquer tratamentos:


CHG_FUNCIS: Contém a matrícula, o nome, o ID
(Identification Data) e o cargo de todos os funcionários.

Conjunto 4: Fator de Experiência

Composto por 2 tabelas que suportam as variáveis PFE, MPFE e FE:


CHG_FUNCAO: Contém a descrição de todos os cargos e a
qual PFEs estes estão associados.



CHG_NIVELCRG: Contém a associação dos PFEs aos
MPFEs, obtendo-se os FEs de cada nível.
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Conjunto 5: Fator de Falhas

Composto por 1 tabela criada para suportar a variável FF:


CHG_FASE3:

Contém

uma

listagem

das

atividades

normalizadas e quantificadas, seus executores e as
respectivas quantidades de falhas dentro de cada atividade.

Conjunto 6: Impacto das mudanças

Composto por 1 tabela criada para suportar a variável IMP:


CHG_IMPACTO: Contém os valores de associação para a
conversão do impacto qualitativo em quantitativo.

Conjunto 7: Realimentação de recursos humanos

Composto por 1 tabela criada para suportar o módulo de realimentação de
recursos humanos:


CHG_REALIMENTAR:

Viabiliza

as

simulações

com

recursos humanos que obtiveram diferentes níveis de
confiabilidade

individual

em

uma

mesma

atividade

agendada.

O ambiente de validação ilustrado pela figura 11 mostra o recebimento das
informações, a estruturação em 12 tabelas e a disponibilização na interface web
do protótipo AMICHAR, na qual os conjuntos de 1 a 7 estão ordenados da
esquerda para direita.
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Figura 11: Ambiente de validação

Os dados que foram aplicados para validação deste ambiente são descritos
detalhadamente na seção 5.2.

5.2 Caracterização dos dados
As informações utilizadas para validação foram originadas da EITI - Empresa
Internacional de Tecnologia da Informação, que possui 90 clientes e utiliza 5
ferramentas para gestão do processo de mudança, sendo 3 delas desenvolvidas
internamente e 2 adquiridas do mercado, respectivamente, o Service Center e o
HP OpenView. Os dados foram coletados de apenas 1 das ferramentas internas
que controla 95% das solicitações e o período de amostragem observado foi de
4 anos e meio (01/Janeiro/2007 à 30/Junho/2011).

68
•

Fator de Experiência

Na EITI adota-se que os cargos técnicos estão associados a uma escala
numérica a qual variam de 1 a 9, sendo que 1 representa o cargo mais baixo e 9
o mais alto.
Na tabela 6 são relacionados os salários médios por hora a cada um dos
níveis, permitindo ao AMICHAR identificar o salário mais alto e o adotá-lo como
PFE superior (salário de 52,8 do nível 9 recebeu PFE = 99,9), calculando-se por
regra de três o PFE das posições inferiores, como no nível 8, em que o salário é
de 45,5 resultando no PFE = 85,9.
Tabela 6: Associação e cálculo do PFE

Salário por Hora na EITI

Níveis na EITI

PFE no AMICHAR

52,8

9

99,9

45,5

8

85,9

28,4

7

53,7

19,7

6

37,3

11,1

5

20,9

8,8

4

16,7

6,5

3

12,4

4,8

2

9,1

3,1

1

5,9

Como a variável FE da fase 4 do AMICHAR precisa da associação de cada
funcionário a um dos níveis de experiência: estagiário, júnior, pleno ou sênior,
adotou-se a tabela 7 para categorização, na qual os estagiários compreendem o
nível 1, os júniores os níveis 2, 3, 4 e 5, os plenos os níveis 6 e 7, e os sêniores
os níveis 8 e 9. Notam-se pelos dados da tabela 6 que essa forma de
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agrupamento seguiu as similaridades dos salários dos níveis, ou seja, o sênior
varia de 52,8 a 45,5; o pleno de 28,4 a 19,7; o júnior de 11,1 a 4,8 e o estagiário
tem um salário único de 3,1.
Tabela 7: Agrupamentos dos níveis, suas associações aos MPFE e ao FE

Cargos

Níveis na EITI

MPFE

FE

Sênior

8e9

92,92

7,08

Pleno

6e7

45,52

54,48

Júnior

2, 3, 4 e 5

14,76

85,24

Estagiário

1

5,85

94,15

Salienta-se

que

a

classificação

numérica

dos

cargos

é

adotada

exclusivamente para os níveis operacionais da corporação e que os executivos
tem uma classificação distinta, baseada em letras, que não foi citada devido a
não aplicabilidade ao contexto de gestão de mudanças em TI.

•

Recursos Humanos que participaram de mudanças

Evidenciou-se com a aplicação da fase 1 do AMICHAR que 2.154 recursos
humanos participaram das atividades de mudanças, sendo que 517 deixaram a
empresa, mostrando uma taxa de desligamento de 24%, ou seja, uma média de
5,33% ao ano. Os recursos desligados não fizeram parte do estudo devido a
ausência de informações atualizadas de seus cargos.
Nos 1.637 restantes aplicou-se a fase 4 do AMICHAR e, observou-se que
184 eram sêniores, 793 plenos, 398 júniores, 15 estagiários, 210 terceirizados e
37 ID (Identification Data) de sistema. A figura 12 demonstra a distribuição dos
cargos dos recursos por meio de porcentagens.
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Figura 12: Distribuição dos cargos entre os recursos analisados

Salienta-se que as atividades executadas pelos terceiros e pelos IDs de
sistema foram ignoradas, respectivamente, devido a ausência de seus fatores de
experiência e por não ser possível determinar qual recurso humano executou
dada atividade.

•

Atividades de TI

No mesmo período identificou-se a solicitação de 468.388 atividades técnicas
de TI, embora apenas as concluídas (fase 1 do AMICHAR) e as agendadas (fase
6 do AMICHAR) foram utilizadas no experimento de validação.
A tabela 8 demonstra as porcentagens, quantidades e status de todas as
atividades, destacando que 98,709% tinham o status de concluídas e 0,029% de
agendadas.
Tabela 8: Status das atividades analisadas da EITI

Porcentagem

Quantidades

Status

98,709%

462.333

Concluídas

0,472%

2.212

Canceladas

0,385%

1.801

em execução

0,252%

1.179

em elaboração

0,104%

488

Rejeitadas
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•

0,038%

179

Aprovadas

0,029%

136

Agendadas

0,005%

24

Pendentes

0,004%

19

Retornadas

0,001%

7

Modelos

Atividades Agendadas

A identificação das atividades agendadas, seus executores e o impacto
fazem parte da fase 6 do AMICHAR e foram encontradas 136 atividades com
esse status na filtragem dos dados da EITI.
Como citado anteriormente, ex-funcionários, terceiros e IDs de sistema
ficaram fora do escopo, logo 80 atividades agendadas associadas a eles foram
desconsideradas, restando para os experimentos de validação 56 atividades
agendadas, distribuídas em 15 RFCs e planejadas para execução de 32
recursos humanos, os quais ocupavam os seguintes cargos segundo a fase 4 do
método:
•

03 eram sêniores;

•

17 eram plenos;

•

11 eram júniores;

•

01 era estagiário;

Uma das grandes dificuldades encontradas durante a análise foi entender
quais atividades foram executadas, uma vez que não havia padrão em suas
descrições, tampouco qualquer quantificação do número de execuções.
Deste modo, fez-se necessária a criação de dois passos de preparação que
consistiram na padronização e quantificação das atividades, permitindo-se
calcular as quantidades de execução e aplicar comparações entre os recursos
humanos em uma mesma atividade.
O método adotado está descrito na seção 5.3.
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5.3 Padronização e quantificação dos dados
Os dados originados da EITI não seguiam um padrão de descrição das
atividades técnicas, nem eram quantificadas as repetições de uma atividade.
Observou-se também que a descrição de um único item remetia-se a múltiplas
atividades.
Por este motivo fez-se necessária a preparação dos dados por meio da
aplicação da fase 0 do AMICHAR, realizada de manualmente, devido ao elevado
índice de erros ortográficos, como os exemplos citados na tabela 9.
Tabela 9: Erros gráficos na descrição das atividades em português

antivurus
ambeinte
ambinete
ativaçãos
tualizaçao
atividaides
antender
bakups
checlist
chacklist
conforma
ontinuidade
customisar
Riarr
desisntalação
desprmover

efeturar
encerramendo
envair
eqiupamento
espoerar
exeutar
executa
informacoes
informacaoes
infromacoes
iniital
incial
inciar
incio
Intalação
Intancias

jenale
montas
nointe
operacionias
preencnchimento
passgem
policita
principla
processaores
relizar
reconfinfiguração
recuparar
reinciar
removação
requsiçao
servidore

refetir
seue
servdiores
serivodr
servdidor
servidorres
ervidores
servoidor
útimo
ulitmo
úlitmo
validacão
validaçào
vaildar
virtuaais
veriificar

A tabela 10 diferencia-se da tabela 9 pois demonstra exemplos recorrentes
de erros na língua inglesa.
Tabela 10: Erros gráficos na descrição das atividades em inglês

startar
Starta
stopar
firewal

hosntame
faiolver
mainitence
maneger

oracla
spatchs
roters
schedulle

Switcht
Switches
takover
Tiket

A classificação manual consistiu na leitura das atividades como a
apresentada pela figura 13, a qual descreve um processo de interrupção do
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banco de dados Oracle em um único servidor.

Figura 13: Exemplo de dado não normalizado e não quantificado

Após a compreensão das atividades de mudança, elas foram classificadas
em 3 níveis. O primeiro associado ao ambiente, o segundo a arquitetura e o
terceiro a ação, respectivamente nas classificações 1, 2 e 3. Com a atividade
normalizada, conforme descrito na fase 0, o próximo passo consistiu na
identificação de quantas vezes elas se repetiram.
A figura 14 demonstra como o dado da figura 13 fica após ser normalizado
seguindo-se a estrutura de classificações e quantificações, após o entendimento
de repetições dessa atividade.

Figura 14: Exemplo da normalização e quantificação da figura 13

Como o montante de dados era muito grande, optou-se por normalizar e
quantificar apenas as atividades concluídas que tivessem os executores
alocados nas atividades agendadas.
Selecionando-se os 32 executores alocados nas atividades agendadas
dentro da base de concluídas, chegou-se ao número de 20.633 atividades que
eles tinham participado no passado.
O esforço foi muito grande para realizar a classificação e quantificação do
subconjunto selecionado, sendo necessárias aproximadamente 800 horas de
trabalho manual.
Sabia-se que as múltiplas atividades eram descritas como se fossem uma
única, mas após o processo de normalização foi possível observar que 20.633
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transformaram-se em 28.456 atividades normalizadas, as quais após serem
quantificadas atigiram o número de 61.435 repetições, mostrando a diferença de
40.802 atividades omitidas.
Reafirma-se que o foco desse estudo foi observar as atividades de mudança,
logo apenas 47.427 das 61.435 foram utilizadas pelo AMICHAR, descartando-se
14.008 relacionadas a atividades de recuperação.
A seção 5.4 descreve as quantidades de falhas encontradas e as
correlaciona com os recursos humanos e seus respectivos fatores de
experiência, permitindo a geração das variáveis de probabilidade de falha e
confiabilidade humana.

5.4 Probabilidade de falha e o nível de confiabilidade
Para determinação das atividades que seriam consideradas falhas, foram
observados os tempos de início e fim no planejamento, considerando-se como
atividades que falharam, conforme descrito na fase 2, todas as atividades que
foram iniciadas e/ou concluídas fora do prazo pré-estabelecido e/ou geraram
impacto ao negócio.
Justificou-se para determinação de falha das atividades que iniciaram antes
do horário previsto o elevado nível de dependência entre os itens de
configuração da infraestrutura. Por exemplo, se uma atividade planejada para
iniciar às 11h iniciou-se às 10h, gerando indisponibilidade do serviço, atividades
como cópias de segurança (backups) certamente falharam e um dos principais
recursos de retorno (BP) ficaria indisponível, além do que

a

expectativa

de

disponibilidade dos clientes não foi atendida.
Para as conclusões de atividades depois do horário planejado, fica ainda
mais evidente a expectativa dos clientes, comumente regulamentadas por
contratos de SLA gerando multas por períodos de indisponibilidade não
informados previamente.
Aplicando-se a fase 3 do AMICHAR foi identificado que quantidade total de
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atividades com falhas foi de 14.609 das 47.427 atividades analisadas, ou seja,
30,8% foi a média de falha dos recursos humanos independentemente do cargo.
Contudo, aplicando-se a fase 5 e associando as falhas a cada um dos cargos,
notou-se que quanto maior o cargo ocupado maior o fator de falhas.
Observa-se na tabela 11 que a diferença entre os cargos EstagiáriosJúniores e Júniores-Plenos foi de apenas 3%, mas entre os cargos PlenosSêniores a diferença foi de 16%, embora apenas 3 recursos sêniores foram
analisados.
Tabela 11: Fator de Falha médio por cargo

Cargos

Recursos

Total

de Total

de Fator

de

Falha

Humanos

Atividades

Falhas

(FF)

Sêniores

03

2.441

1.146

47 %

Plenos

17

32.015

9.804

31 %

Júniores

11

12.939

3.651

28 %

Estagiários

01

32

8

25 %

Totais

32

47.427

14.609

Média de 30,8%
FF

Apesar desse método não estar focado na identificação da causa raiz,
acredita-se que os elevados níveis de falha, na amostragem observada, devemse principalmente à subestimação no tempo requerido para execução das
atividades.
Aplicando-se os valores de FF da tabela 11 e os valores de FE da tabela 7
para calcular PBF e NCHi por cargo, nota-se que na tabela 12 o cargo de maior
confiabilidade é o Sênior, seguido pelo Pleno, Estagiário e Júnior.
Nota-se que a diferença entre as posições de Estagiário e Júnior foi de
apenas 0,33 e salienta-se que somente 1 recurso na posição de estagiário foi
analisado.
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Tabela 12: Probabilidade de falha e nível de confiabilidade por cargo

Cargos

FF

FE

PBF

NCHi

Sênior

47 %

7,08 %

3,33 %

96,67 %

Pleno

31 %

54,48 %

16,89 %

83,11 %

Júnior

28 %

85,24 %

23,87 %

76,13 %

Estagiário

25 %

94,15 %

23,54 %

76,46 %

A seção 5.5 descreve o impacto ao negócio aplicado aos testes
experimentais do AMICHAR para sua validação.

5.5 Impacto ao negócio
Há de se considerar que o AMICHAR não estima o impacto, adotando os
índices gerados pela EITI. Pelo fato deste ser qualitativo, fez-se necessária para
aplicação do método a conversão para uma escala quantitativa.
A escala qualitativa adotada pela EITI é indicada na tabela 13 e varia entre
os níveis muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, recebendo os respectivos
valores no AMICHAR: 10%, 30%, 50%, 70% e 90%.
Tabela 13: Conversão do impacto qualitativo para escala quantitativa

Impacto na EITI

Fator IMP no AMICHAR

Muito Alto

90%

Alto

70%

Médio

50%

Baixo

30%

Muito Baixo

10%
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Salienta-se que entre as 15 RFCs analisadas 13 tinham o impacto ao
negócio classificado como baixo e 2 eram de impacto médio.
A seção 5.6 descreve detalhadamente os principais testes experimentais
aplicados ao AMICHAR em sua validação.

5.6 Testes experimentais
Nos experimentos de validação do AMICHAR foram realizados 5 tipos de
testes aplicados a 15 mudanças agendadas, compostas por 56 atividades que
foram executadas por 32 recursos humanos funcionários da EITI.
O

primeiro,

denominado

caso

primário

(seção

5.6.1),

analisou

a

confiabilidade dos grupos alocados pela EITI. O segundo (seção 5.6.2.1) e o
terceiro (seção 5.6.2.2) utilizaram-se da alocação de recursos humanos pelo
AMICHAR, sendo que no segundo buscou-se pelos melhores índices de
confiabilidade individual e no terceiro pelos menores. O quarto (seção 5.6.2.3)
consistiu em uma análise comparativa entre o segundo e o terceiro experimento,
os quais apresentaram as situações limítrofes da amostragem analisada. O
quinto e último experimento teve seu foco direcionado para análise do risco,
conforme descrito na seção 5.6.3.

5.6.1 Caso primário

O caso primário consistiu na aplicação do AMICHAR para estimar a
confiabilidade média dos grupos alocados pela EITI, encontrando um resultado
de 34,45%.
O melhor resultado do caso primário foi apresentado na RFC 95519, a qual
teve sua confiabilidade do grupo estimada em 97,98%. Os piores casos foram
apresentados nas RFCs 88995 e 95346, as quais foram estimadas em 00,10%,
conforme apresentado pela tabela 14.
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Tabela 14: Níveis de confiabilidades dos grupos no caso primário
RFC
88995
95346
95707
95600
95142
95589
94911
95607
94754
95297
95536
95582
63671
95416
95519

NCHg
0,0010
0,0010
0,0055
0,0089
0,0483
0,0500
0,0926
0,1713
0,1845
0,3089
0,6256
0,8031
0,9262
0,9615
0,9798

O gráfico da figura 15 demonstra que 9 RFCs tiveram a confiabilidade do
grupo inferior a 18,45% enquanto apenas 3 tiveram a confiabilidade superior a
92%.
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Figura 15: Confiabilidade em grupo no caso primário

A seção 5.6.2 apresenta os casos de realimentação de recursos humanos.
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5.6.2 Casos com realimentação

Os casos com realimentação fazem parte da fase 7 do AMICHAR e foram
aplicados às mesmas RFCs do caso primário, contendo três experimentos
relacionados a estimativa de confiabilidade do grupo.
No

primeiro,

buscou-se

pelos

recursos

com

melhores

índices

de

confiabilidade individual em dada atividade, alocando-os e observando a
elevação da confiabilidade do grupo. Já no segundo experimento, objetivou-se o
inverso, alocando os recursos com menores índices de confiabilidade individual
e observando a queda da confiabilidade do grupo. Ao final foi realizada a
comparação entre os casos de realimentação. Os resultados desses
experimentos foram descritos nas subseções 5.6.2.1, 5.6.2.2 e 5.6.2.3.
5.6.2.1 Caso com realimentação: Melhores índices de confiabilidade

Conforme ilustrado pela tabela 15, o melhor caso deste método de
realimentação foi apresentado na RFC 88995, na qual a melhora da
confiabilidade do grupo foi de 99,80%. O pior caso, apresentado pela RFC
95519, elevou a confiabilidade do grupo em apenas 0,64%.
A confiabilidade média desse experimento foi de 86,64%, mostrando-se
eficaz quando comparado ao caso primário por elevar a confiabilidade média do
grupo em 52,94%, além de ser superior a 85% em 13 casos.
Tabela 15: Realimentação: Melhores índices de confiabilidade
RFC
88995
95346
95707
95600
95589
95142
94911
95607
94754
95297
95536
63671
95582

Normal
0,0010
0,0010
0,0055
0,0089
0,0483
0,0500
0,0926
0,1713
0,1845
0,3089
0,6256
0,8031
0,9262

Melhor
0,9990
0,9620
0,9574
0,2993
0,8887
0,8559
0,9228
0,4126
0,8715
0,9405
0,9939
0,9687
0,9452

Comparativo
0,9980
0,9610
0,9519
0,2905
0,8404
0,8059
0,8303
0,2413
0,6871
0,6316
0,3683
0,1656
0,0190

80
95416
95519

0,9615
0,9798

0,9919
0,9862

0,0304
0,0064

Salienta-se que na RFC 95600, a confiabilidade do grupo foi de apenas
29,93% porque 1 dos 6 executores teve a confiabilidade individual estimada no
pior nível possível do AMICHAR (0,0001), embora ocupasse um cargo pleno.
Caso semelhante aconteceu na RFC 95607 que teve a confiabilidade do
grupo estimada em 41,26%, onde 1 dos 8 executores teve também a
confiabilidade individual estimada no pior nível, embora ocupasse um cargo
sênior.
Nota-se pelos dois pontos inferiores da linha verde (recursos com melhores
índices) da figura 16, que essas atividades reduziram consideravalmente a
média da confiabilidade do grupo, pois todos os outros executores nessas RFCs
tiveram confiabilidade individual superior a 84%. Entretanto, esta redução
manteve a confiabilidade do grupo acima dos índices do caso primário, indicado
pela linha azul.
Observa-se ainda que em três solicitações o caso primário alocou os
recursos muito próximos aos melhores, pois as elevações da confiabilidade após
a realimentação foram inferiores a 3,04%.
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Figura 16: Confiabilidade do grupo no caso primário e na realimentação pelos melhores recursos
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Partindo do pressuposto que todo recurso tem um cargo que está associado
a um fator de experiência (FE) e que para a elevação da média foram
selecionados os recursos com melhores índices de confiabilidade, podemos
considerar que cada uma das substituições seguiu 4 possibilidades, conforme
apresentado pela figura 17:
1. Elevação: alocação de recursos mais experientes;
2. Redução: alocação de recursos menos experientes;
3. Estabilização: manteve-se o nível de experiência, embora houve a
alocação de outros recursos;
4. Sem realimentação: manteve-se o nível de experiência e o recurso;

Alocação de recursos com
melhores índices nas atividades
13%

28%

25%

Elevação
Redução
Estabilização
Sem realimentação

34%

Figura 17: Substituição de recursos, por cargo, para melhora da confiabilidade

Nota-se que 34% foram substituídos por recursos de experiência inferior,
25% trocados por recursos que ocupavam a mesma posição mais tinham
melhores índices de aproveitamento nas atividades em questão, 28% foram
trocados por recursos com cargos superiores e apenas 13% foram mantidos nos
planos de mudança por terem os melhores índices.
A seção 5.6.2.2 compara o caso primário ao de realimentação com os
recursos de piores índices de confiabilidade.
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5.6.2.2 Caso com realimentação: Piores índices de confiabilidade

O caso de realimentação com os recursos de piores índices de confiabilidade
na comparação ao caso primário, mostrou uma redução na média da
confiabilidade do grupo em 25,62%.
Observa-se que em 13 casos a confiabilidade do grupo foi inferior a 1,22% e
que nas RFCs 88995 e 95346 a confiabilidade do caso primário foi tão ruim
quanto a do caso com os piores recursos, conforme apresentado pela tabela 16.

Tabela 16: Realimentação: Piores índices de confiabilidade
RFC
88995
95346
95707
95600
95589
95142
94911
95607
94754
95297
95536
63671
95582
95416
95519

Primário
0,0010
0,0010
0,0055
0,0089
0,0483
0,0500
0,0926
0,1713
0,1845
0,3089
0,6256
0,8031
0,9262
0,9615
0,9798

Pior
0,0010
0,0010
0,0054
0,0010
0,0036
0,0033
0,0032
0,0122
0,0033
0,0010
0,3981
0,0022
0,0031
0,4333
0,4541

Comparativo
0,0000
0,0000
0,0001
0,0079
0,0447
0,0467
0,0894
0,1590
0,1811
0,3079
0,2275
0,8009
0,9231
0,5282
0,5257

Fato relevante é que em 03 casos a confiabilidade do grupo foi superior a
39,81% mesmo com a utilização dos piores recursos, casos esses que foram
analisados detalhamente e são apresentados nas RFCs:
o 95536, NCHg estimado em 39,81%, composta por duas atividades,
sendo que uma se repete 14 vezes e foi executada por 1 único
funcionário, e a outra executada uma única vez por um funcionário
distinto, sendo que ambos tiveram seus níveis de confiabilidade
individual estimados pelo AMICHAR no pior nível (0,0001).
o 95416, NCHg estimado em 43,33%, composta por 11 atividades que
se repetem 83 vezes, executadas por 9 funcionários, sendo que 8
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deles tiveram seus níveis de confiabilidade individual estimados pelo
AMICHAR no pior nível e apenas 1 dos executores teve o nível de
confiabilidade estimado em 71,9%, o qual executou 1 das atividades
que se repetiu 2 vezes.
o 95519, NCHg estimado em 45,41%, composta por 4 atividades que se
repetem 35 vezes, executadas por 4 funcionários, sendo que todos
tiveram seus níveis de confiabilidade individual no pior nível.
Nesses 3 casos ficou evidente, conforme apresentado pela figura 18, que a
média geométrica é influenciada pela quantidade de repetição das atividades,
pois quanto maior o número destas maior a confiabilidade do grupo no
AMICHAR, mesmo que os executores tenham a confiabilidade individual no pior
nível.
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Figura 18: Confiabilidade do grupo no caso primário e na realimentação pelos piores recursos

Com o objetivo de verificar se a média geométrica é constantemente
influenciada pelo número de atividades, um experimento adicional foi aplicado ao
AMICHAR e consistiu na fixação de recursos com os piores índices de
confiabilidade individual com variação na quantidade de repetições das
atividades, observando qual seria a confiabilidade do grupo.
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Estes experimentos foram aplicados a 11 RFCs simuladas com quantidades
de repetições de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024 atividades, que
apresentaram os respectivos níveis de confiabilidade do grupo: 0,01%, 1%, 10%,
31,62%, 56,23%, 74,99%, 86,60%, 93,06%, 96,47%, 98,22% e 99,10%. Os
resultados comprovaram que a evidência gerada pelas 3 RFCs do estudo de
caso se comprova, conforme ilustrado pelo gráfico da figura 19.
Influência da repetição das atividades na
confiabilidade do grupo
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Figura 19: Simulação de RFCs para observação da influência da repetição no NCHg

A seção 5.6.2.3 elucida um comparativo entre os casos de realimentação
exibidos nas seções anteriores.

5.6.2.3 Comparativo entre os casos de realimentação

O objetivo desta seção consistiu em comparar os casos de realimentação,
resultando em uma diferença média de 77,80% entre as confiabilidades.
No caso mais extremo a diferença foi de 99,80% e no caso mais ameno a
diferença foi de apenas 29,83%. Evidencia-se ainda, que a diferença foi superior
a 91,97% em 7 casos, ficou entre 85% e 89% em 3 casos e entre 53,21% e
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59,58% em outros 3 casos, conforme apresentado pela figura 20.
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Figura 20: Comparativo da confiabilidade em grupo entre os casos de realimentação dos
melhores e piores índices

As seções anteriores focaram nas análises das confiabilidades reservando a
análise dos riscos para seção 5.6.3.

5.6.3 Comparativo dos riscos

No comparativo dos riscos entre o caso primário e o caso de realimentação
pelos melhores índices o AMICHAR mostrou uma redução média de 11,80%.
O resultado mais expressivo conseguiu, além de reduzir o nível de risco em
29,94%, deixá-o abaixo de 0,03%, caso apresentado na RFC 88995 e em outras
4 solicitações onde a mitigação variou entre 29,71% e 15,31%.
Os resultados menos expressivos aparecem nas RFCs 95416 e 95519, onde
os riscos foram reduzidos em apenas 4,62% e 0,97%, mantendo os níveis de
risco elevados, respectivamente em 18,55% e 23,42% após a realimentação.
A RFC 95536 merece atenção especial, pois tinha seu risco estimado pelo
caso normal em 43,40% e após a realimentação este foi estimado em 26,81%,
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mantendo-se elevado apesar da mitigação de 16,59%.
Conforme ilustrado pela tabela 17, nota-se que as 8 RFCs não citadas
tiveram seus níveis de risco estimados abaixo de 0,87% após a aplicação dos
melhores recursos, embora, no método primário, seus níveis de risco não
estivessem superiores a 12,15%.
Tabela 17: Comparativo dos riscos entre caso primário e a realimentação com os melhores índices
RFC

Caso
Primário
0,2997
0,2997
0,1629
0,2011
0,1215
0,1209
0,0877
0,0309
0,0870
0,1035
0,4340
0,0555
0,0294
0,2317
0,2439

88995
95346
95707
95600
95589
95142
94911
95607
94754
95297
95536
63671
95582
95416
95519

Caso
Melhores
0,0003
0,0026
0,0098
0,0050
0,0023
0,0071
0,0087
0,0032
0,0029
0,0058
0,2681
0,0016
0,0023
0,1855
0,2342

Redução do
risco
-0,2994
-0,2971
-0,1531
-0,1961
-0,1193
-0,1139
-0,0790
-0,0277
-0,0841
-0,0978
-0,1659
-0,0539
-0,0271
-0,0462
-0,0097

A tabela 18 compara os funcionários com os piores índices e aqueles com os
melhores, com o objetivo de observar os limites superiores, inferiores e a
diferenças entre eles.
A diferença média dos riscos na amostragem observada foi de 24,22%,
sendo que a maior diferença foi de 44,75% na RFC 63671 e a menor na RFC
95519 com apenas 6,13%, evidenciando que em nenhuma das RFCs os níveis
de confiabilidade dos casos foram idênticos.
Tabela 18: Comparativo dos riscos entre os casos de realimentação
RFC
88995
95346
95707
95600
95589
95142
94911

Melhores
0,0003
0,0026
0,0098
0,0050
0,0023
0,0071
0,0087

Piores
0,2997
0,2997
0,1926
0,2997
0,2506
0,2703
0,2997

Redução do risco
-0,2994
-0,2971
-0,1828
-0,2947
-0,2484
-0,2633
-0,2911

87
95607
94754
95297
95536
63671
95582
95416
95519

0,0032
0,0029
0,0058
0,2681
0,0016
0,0023
0,1855
0,2342

0,1262
0,2703
0,2997
0,4999
0,4490
0,2232
0,2954
0,2954

-0,1230
-0,2675
-0,2939
-0,2318
-0,4475
-0,2209
-0,1099
-0,0613

O gráfico apresentado pela figura 21 traz um comparativo entre os três casos
analisados, mostrando que em 3 RFCs o risco do caso primário foi tão alto
quando o pior caso e que em 4 RFCs ele foi tão baixo quanto o do melhor caso.
Nota-se ainda que com os piores índices o risco não foi inferior a 12,62% e
com os melhores índices não foi superior a 26,81%.
Comparativos do risco entre os casos
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Figura 21: Comparativo do risco entre os casos do experimento

5.7 Conclusão
Os dados originados da EITI não seguiam um padrão de descrição das
atividades técnicas, nem eram quantificadas suas repetições, tanto que 20.633
transformaram-se em 28.456 normalizadas, as quais após serem quantificadas
geraram 61.435 repetições, das quais apenas 47.427 estavam relacionadas aos
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planos de mudanças e foram utilizadas para geração da base histórica de
atividades concluídas.
Os experimentos foram aplicados em 56 atividades agendadas, as quais
estavam distribuídas em 15 RFCs, quantidade obtida por meio da observação da
base de dados da EITI entre os dias 23 de maio e 30 de junho de 2011, sendo o
impacto de 13 das solicitações classificado como baixo e 2 como médio segundo
a EITI, demandando 32 recursos humanos para suas execuções.
Os resultados mostraram que quanto maior o cargo ocupado, maior o fator
de falhas na amostragem observada e que, apesar do AMICHAR não estar
focado na identificação da causa raiz, acredita-se que esses elevados níveis se
devem principalmente a subestimação no tempo requerido para execução das
atividades.
A aplicação do método mostrou que há potencial de melhoramento da
alocação dos recursos humanos nos planos de mudança da EITI, pois em 4
RFCs do caso primário a confiabilidade do grupo foi inferior a 0,89% e, na
alocação dos melhores recursos em todas as RFCs, o AMICHAR elevou a
confiabilidade média do grupo de 34,45% para 86,64%, trocando 59% dos
recursos por outros de mesmo nível ou níveis inferiores, evidenciando o
potencial de economia financeira, já que os inferiores representaram 34% das
substituições.
Observando-se novamente a alocação dos melhores recursos, em todas as
RFCs os níveis médios de risco foram reduzidos de 16,73% para 4,93%, sendo
que em 80% dos casos ele não foi superior a 0,98%.
Concluiu-se que há uma relação direta entre as quantidades de repetição e
os níveis de confiabilidade dos grupos, mesmo que todos os recursos tenham o
pior nível de confiabilidade. Em um plano hipotético, com 16 atividades a
confiabilidade do grupo foi estimada em 56,23% e, elevando-se para 32
atividades, foi estimada em 74,99%, caracterizando uma progressão.
O capítulo 6 retoma os principais tópicos, as contribuições e apresenta
considerações finais sobre os resultados obtidos pela aplicação do método
AMICHAR, além das propostas de trabalhos futuros.

89

6 Considerações Finais
Os negócios das grandes corporações são extremamente sensíveis a
mudanças em TI, sendo portanto imprescindível que toda RFC planejada seja
registrada e tenha seus riscos de insucesso identificados, o que auxilia o CCB
na aprovação, negação ou reagendamento das solicitações.
Motivado pela existência de normas de estimativa de confiabilidade humana
em outras áreas da engenharia, este trabalho inovou ao introduzí-la na
identificação dos riscos nas mudanças planejadas em TI, evitando que fosse
feita exclusivamente com o conhecimento adquirido pelos gestores ao longo de
suas carreiras.
Para tanto, foi desenvolvido o AMICHAR, aplicado a um estudo de caso para
realizar experimentos de validação, contribuindo desta forma para a decisão do
CCB. Este método recebeu como entrada os dados disponibilizados pela EITI,
os quais não estavam padronizados nem quantificados, mostrando elevados
níveis de erros ortográficos, o que não permitiu a introdução de técnicas
automáticas de classificações das atividades.
No momento da extração, a base de dados continha 462.333 atividades
concluídas executadas por 1.390 recursos humanos e 56 atividades agendadas
executadas por 32 recursos humanos.
A classificação manual dentro do período deste trabalho foi considerada de
normalização impraticável, optando-se pela seleção de uma amostragem, que
consistiu na observação dos executores que estavam alocados nas atividades
agendadas e também tivessem seus dados na base de concluídas, obtendo-se
20.633 atividades concluídas, as quais após as normalizações e quantificações
transformaram-se em 61.435, embora apenas 47.427 eram atividades de
mudança aplicáveis aos experimentos.
Os resultados preliminares do trabalho foram:
a) Um fator de omissão de 197% das atividades planejadas em relação às
efetivamente executadas;
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b) Quanto maior o cargo, maior o fator de falha dos executores (tabela 11);
c) Os níveis de confiabilidade por cargo seguiram o modelo hierárquico na
maioria dos casos, exceto entre estagiários e júniores (tabela 12);
d) A confiabilidade média dos grupos obtida no caso primário foi de 34,45%,
embora em 9 RFCs foi inferior a 18,45%, enquanto apenas em 3 foi superior
a 92% (figura 17).
Mesmo com o objetivo atingido pelos resultados preliminares, notou-se que
poderia ser incluído o tratamento do risco por meio da realimentação de recursos
humanos detentores dos melhores índices de confiabilidade individual,
apresentando os resultados mais expressivos desse trabalho, pois:
A) Foram trocados 59% dos recursos por outros de mesmo nível ou níveis
inferiores, trazendo potencial de economia financeira, já que os inferiores
representaram 34% das substituições;
B) A confiabilidade média do grupo foi elevada de 34,45% para 86,64%;
C) O risco médio das solicitações foram mitigados de 16,73% para 4,93%, e em
80% dos casos este não foi superior a 0,98%.
Mesmo com resultados satisfatórios, o método apresentou duas limitações,
sendo uma associada aos grupos de recursos humanos com níveis de
confiabilidades distintos e a outra ao número de repetições das atividades:
I. Apresentou-se quando a maioria dos recursos tinham elevados níveis de
confiabilidade individual, com exceção de um deles, fazendo com que a
média da confiabilidade do grupo reduzisse significativamente, destacando
os resultados proporcionados pela abordagem pessimista da média
geométrica;
II. Mostrou-se uma relação direta entre as quantidades de repetição e os níveis
de confiabilidade dos grupos, pois mesmo em casos que todos os recursos
tenham o pior nível de confiabilidade individual, a confiabilidade do grupo
aumenta gradativamente conforme as repetições são elevadas.
Em última análise, acredita-se que os resultados só não foram melhores na
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redução proporcional do risco pelo fato de terem sido analisadas apenas
solicitações com impactos médios e baixos.

6.1 Trabalhos futuros
Nos dados da EITI observou-se que os tempos de duração das atividades
eram determinados exclusivamente segundo a opinião de cada executor. Essa
ausência de padronização gerou grande variação nas durações de uma mesma
atividade quando planejada por diferentes executores, ainda que estivessem em
um mesmo cargo. Portanto, sugere-se que trabalhos futuros estabeleçam uma
padronização de duração das atividades, variando apenas conforme o cargo do
executor, pois em ambientes empresariais espera-se que quanto maior o cargo
ocupado menor seja a duração de uma atividade.
Para que estudos futuros tenham maior aplicabilidade aos ambientes
empresariais, sugere-se que sejam avaliadas as disponibilidades dos recursos
humanos antes que suas alocações sejam feitas, visto que esse é um fator de
limitação que pode influenciar diretamente os resultados de confiabilidade da
mudança e, consequentemente, em seu risco.
Outro tópico importante a ser abordado por futuras pesquisas consiste na
entrega do serviço sob demanda, em outras palavras, na possibilidade do cliente
poder escolher o valor que estaria disposto a pagar pela mudança a ser
realizada e, para isso, haver um método que determinasse qual o conjunto de
recursos mais confiáveis, disponíveis para a data do agendamento, que estejam
dentro dos gastos planejados para essa mudança, informando assim ao cliente o
risco que ele estaria submetido.
Sugere-se ainda que seja estimada a relevância entre as atividades que
compõem um mesmo plano de mudanças, pois essa determinação poderia
contribuir para uma elevação no nível de maturidade do AMICHAR.
Por fim, considerando que um ponto fraco deste método foi a elevação
gradativa da confiabilidade do grupo conforme as repetições das atividades
aumentavam, sugere-se a realização de experimentos com outros tipos de
média, diferentes à geométrica, em estudos da confiabilidade humana em TI.
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