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Resumo 

 
 
Será apresentada uma contextualização da teoria base ITIL e logo em seguida uma 

descrição de como pode ser utilizado a ferramenta Open Technology Real Services 

(OTRS) ( ver em http://www.otrs.com/en/) para atender aos processos requeridos 

pelas fases do ITIL. Sabe-se que por ser uma ferramenta que apoia serviços 

operacionais, as fases de Estratégia, Desenho e Melhoria Contínua de serviço não 

serão evidenciadas por não terem uso direto por parte da ferramenta, sendo apenas 

feito uma breve descrição para que possa contextualizar o tópico e servir de uma 

lista de verificação, permitindo que seja feita uma análise crítica do leitor e ao final 

saber dos benefícios agregados no uso da ferramenta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
It will be presented a contextualization of basic ITIL theory and soon after a 

description of how the tool Open Technology Real Services (OTRS) (at 

http://www.otrs.com/en/) can be used to processes required to meet the phases of 

ITIL. We know that OTRS been a tool that supports operational services, the phases 

of Strategy, Design and Continual Service Improvement will not be evidenced by not 

having direct use by the tool being made only a brief description to contextualize the 

topic and serve as a checklist, allowing it to be made a critical analysis of player and 

know at the end of aggregate benefits in using the tool. 
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1. Motivação 

Devido à falta de estudos disponíveis na língua portuguesa do uso de 
ferramentas que apoiem a Gerência de Serviços de TI e principalmente no 
desconhecimento da abrangência da ferramenta OTRS no Brasil (que corresponde a 
2% conforme Figura 1), assim como a falta de documentação de lições aprendidas, 
que apresentem o problema de forma prática, observamos como uma oportunidade 
abordar o tema relatando um contexto prático das necessidades do dia a dia, além 
de que, o uso das boas práticas abordadas pelo framework ITIL v3 serão exploradas 
por meio de um estudo de caso prático, de modo a ilustrar o Serviço e/ou o 
Processo em específico, a fim de apoiar numa adequada Gerência de Serviços, o 
que permitirá um melhor uso dos recursos públicos e adequação às exigências nas 
prestações de serviços por parte de auditorias feitas pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU). 

Espera-se que ao final deste possa ser entendido como a ferramenta OTRS 
pode apoiar nas atividades diárias, assim como, permitir gerenciar o controle dos 
serviços oferecidos pelas empresas prestadoras de serviço. 

Apesar dos exemplos utilizados como forma de apresentar a utilização da 
ferramenta OTRS terem sido escritos em português, preferiu-se em alguns casos, 
manter a interface em inglês para manter o sentido original e facilitar numa evolução 
futura do trabalho. 
 
 

 
Figura 1 – OTRS Percentual utilizado da ferramenta no mundo - (OTRS, 2012) 
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2. Introdução  

A ferramenta OTRS oferece gratuitamente uma solução para serviços de TI, 

permitindo ao Serviço de “Service Desk” a implementação de soluções e boas 

práticas do ITIL, as quais são homologadas pela empresa PinkVerify (ver em 

http://www.pinkelephant.com/pinkverify/), e elencadas e confirmadas neste estudo 

de caso.  

 

3. Fluxo de Execução no OTRS 

Para termos uma noção do processo do ITIL na ferramenta OTRS, segue uma 

descrição da Figura 2 que mostra uma visão de trabalho. 

1. O recebimento das requisições é concentrado no portal – “Self Service 

Portal” que é acessado pela internet através de um browser, no qual os 

atendentes se autenticam e suas credencias são validadas pelo 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) da corporação; 

a. Ferramentas de Monitoramento poderão capturar incidentes e 

cadastrá-los diretamente na ferramenta – “System Monitoring”; 

2. Os atendentes de primeiro nível - equipe “Service Desk” – fazem uma 

triagem - “Assigning Classifying Criteria and/or Products” - da requisição 

(seja por: e-mails, telefones, SMS, Fax), conforme seja a situação, e esta 

poderá seguir para uma Gerência de Incidentes – “Incident Management”; 

a. Cada incidente deverá estar associado aos Serviços disponíveis 

pelo Catálogo de Serviços oferecidos – “Service Catalog” – os 

quais possuem um nível de serviço previamente acordado; 

b. Ao classificar a requisição, consulta-se a base de conhecimento 

“Knowledge Management” com intuito de confirmar se é uma 
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requisição padrão, ou seja, que possui catalogado os 

procedimentos necessários para sua conclusão, restando  apenas 

executá-los; 

3. Após ser priorizada, é avaliado se foi resolvido a fonte do surgimento do 

incidente de acordo com as seguintes decisões: 

a. Caso não tenha sido resolvido, o mesmo é encaminhado para 

Gerência de Problemas; 

b. Caso tenha sido resolvido é avaliado pela Gerência de Mudanças. 

4. Se for de competência da Gerência de Problemas – “Problem 

Management” - é considerado o nível de serviço acordado e quando 

necessário são feitas escalações dos problemas até chegar numa equipe 

técnica capaz de atendê-la – “SLA-based Escalation” tendo uma equipe 

de gerência assessorando o trabalho – “Notification Management”, e 

quando há necessidade de buscar soluções junto fornecedores externos 

– “External Service Provider”; 

a. Ao ser resolvido é avaliado pela Gerência de Mudanças; 

5. A Equipe de Mudanças – “Change Management” é responsável por 

identificar quando será feita a mudança ensejada, podendo vir a ser feita 

uma reunião para que sejam avaliados a criticidade, impactos, pessoas 

envolvidas, janela de produção, etc. É feito a rastreabilidade com 

recursos/ativos envolvidos – “CMDB/CMS”. 

a. A gerência dos ativos e gerência da configuração  - “Service Asset 

& Configuration Management” – poderá ser desempenhada pela 

equipe de mudanças; 
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6. O ciclo de trabalho feito para atender a requisição é acompanhado pelo 

gerente do SLM – “Service Level Management”, que disposto dos 

serviços e seus SLA’s associados emitem um relatório de desempenho – 

“Service & Performance Reporting”; 

7. Ao concluir o trabalho de modo técnico é feito uma pesquisa de satisfação 

para saber se o trabalho entregue correspondeu às expectativas do 

cliente – “Customer Survay”; 

 
Figura 2 – OTRS Visão do Fluxo de Trabalho 

 Mesmo tendo sido apresentados o ciclo de vida e o serviço, que são 

abordados pela ferramenta OTRS – Figura 2, preferiu-se descrever os tópicos 

utilizando a representação clássica do framework ITIL, de livros e processos, 

facilitando leituras futuras por propiciar uma visão de guia. 

4. O que é ITIL? 

A ITIL (Information Technology Infrastructure Library) “é um agrupamento das melhores práticas utilizadas para o 
gerenciamento de serviços de tecnologia de informação de alta qualidade, obtidas em consenso após décadas de observação, 
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prática, pesquisa e trabalho de profissionais de TI, e processamento de dados em todo mundo. Sua abordagem na V3 de ciclo 
de vida permite que se tenha uma visão do gerenciamento de serviços pela perspectiva do próprio serviço, em vez de focar em 
cada processo ou prática por vez.” (FERNANDES & ABREU, 2009) 

5. Estratégia de Serviço 

“A Estratégia de serviço é o eixo do ciclo de vida de serviço que impulsiona todas as outras fases, é a fase de definição de 
políticas e de objetivos. As fases de desenho, transição e operação de serviços são guiadas por essa estratégia; seu tema 
contínuo é ajuste e mudança. Esta fase inicia programas e projetos de melhoria e os prioriza com base nos objetivos 
estratégicos da organização. Sua missão é desenvolver a capacidade de atingir e manter uma vantagem estratégica.” (BON, 
2012) 

 
Este estágio por ser a base do processo e consistir numa etapa de planejamento 

e governança não é apoiado diretamente pela ferramenta, contudo a ferramenta 

OTRS permite a extração de indicadores por meio do menu “Estatísticas”, o qual já 

vem com quantitativos previamente cadastrados de modo a auxiliar os gestores nas 

estratégias a serem adotadas. Veja nas Figuras 3 e 4. 

 

 
Figura 3 – OTRS Visão de relatórios estatísticos 
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Figura 4 – OTRS Visão de relatório que pode ser exportado 

 

6. Desenho de Serviço 

“O desenho de serviço lida com o desenho e o desenvolvimento de serviços e processos relacionados. O objetivo mais 
importante é o desenho de novos serviços ou de serviços alterados para introdução em um ambiente de teste ou produção.” 
(BON, 2012) 

 

Este estágio por consistir na parte de projeto (desenho) dos serviços, não é 

apoiado diretamente pela ferramenta OTRS. Contudo, se visualizarmos que uma 

mudança possa originar tanto numa alteração quanto no desenvolvimento de um 

serviço, então esta etapa de desenho poder ter como entrada as requisições de 

mudanças. Na ferramenta constará apenas um status (Fila de Desenvolvedores), e 

será retroa-alimentada quando for concluído o trabalho, seguindo o fluxo normal. 

Veja na Figura 5. 
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Figura 5 – OTRS Ticket enviado para Fila de Desenvolvimento 

 

7. Transição de Serviço 

“Seu foco está na vulnerabilidade da transição entre as fases de Projeto e Operacional de um serviço, pois sabemos que há 
mais custo no conserto de serviço quando este se encontra em operação, então busca desenvolver e melhorar capacidades de 
transformação dos serviços novos e modificados em operação.” (BLOKDIJK & MENKEN, 2009) 

7.1. Gerenciamento de Mudança 

“É o processo responsável por controlar o ciclo de vida das mudanças, tendo como objetivo propiciar que mudanças benéficas 
sejam feitas com o mínimo de interrupção/problema para os Serviços de TI.” (OGC, 2007a) .  
 
“Tem como objetivo garantir que os métodos e procedimentos padronizados são usados para o tratamento controlado, eficaz e 
imediata de todas as mudanças, a fim de minimizar o impacto da mudança sobre incidentes relacionados com a qualidade do 
serviço e, consequentemente, melhorar as operações do dia a dia da organização.” (BLOKDIJK & MENKEN, 2009) 
 
“A Gerência de Mudança age como o maior contribuinte para o Configuration Management Database (CMDB), como suas 
alterações devem ser avaliadas e autorizadas primeiramente pela Gerenciamento de Mudanças” (BLOKDIJK & MENKEN, 
2009)  
 
“Mudança consiste em adicionar, modificar ou remover qualquer coisa que possa ter algum efeito nos Serviços de TI, sendo 
que o escopo deve estar incluso em todos os Serviços de TI, Itens de Configuração, Processos e Documentações” (BLOKDIJK 
& MENKEN, 2009), ou seja, qualquer alteração no estado de um Item de Configuração. 
 

 A Figura 6 representa no ITIL como é o fluxo das comunicações que podem 

ser configuradas na ferramenta OTRS, conforme é apresentado na Figura 7 e 8. 

Veja que de acordo com o status é configurável quem será notificado. 
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Figura 6 – ITIL Modelo de Representação de Mudança (BLOKDIJK & MENKEN, 2009) 

 
 

 
Figura 7 – OTRS Relação de Notificações 
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Figura 8 – OTRS Exemplo de Configuração da Notificação de uma RfC 

 

 
Figura 9 – OTRS Exemplo de Criação de uma Mudança 
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Figura 10 – OTRS Visão de uma Mudança Criada 
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Figura 11 – OTRS Visão de cadastro de Atividade 
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Figura 12 – OTRS Seleção do Tipo de Mudança a ser configurada 

 

 
Figura 13 – OTRS Opção para configurar o Status da Atividade para a Mudança 

 

 
Figura 14 – OTRS Opção para configurar o Status da Mudança em si 
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Figura 15 – OTRS Visão para tornar uma mudança como modelo 

 

 
Figura 16 – OTRS Visão de reuso de um modelo já criado 
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Figura 17 – OTRS visão da mudança com itens configurados/associados 

 

 
Figura 18 – OTRS Seleção do Atendente da Mudança 
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Figura 19 – OTRS seleção do responsável pela aprovação 

 

 
Figura 20 – OTRS Executar a atividade de Gerência – menu ação Relatório 
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Figura 21 –OTRS associar recursos à mudança 

 
No OTRS o cadastro mudança é feito ao ser configurado as atividades da qual  

farão parte – primeiro é dado um nome para a mudança e depois escolhido 

“Adicionar Ordem” onde serão cadastradas as atividades propriamente dita, assim, 

conforme é mostrado nas Figura 9.  

Para o cadastro das atividades, escolha no menu Ações a opção “Adicionar 

Ordem” – Figura 10 e 11. Veja que há também a opção da escolha de modelos, mas 

o interessante é associar a atividade a um status que corresponda ao fluxo de 

atividades da organização em “Tipo de Ordem de Serviço” da referida Figura 11. A 

configuração do fluxo de status das atividades poderá ser feita em: Admin/Máquina 

de Estado e selecionar o tipo de configuração - Figura 12, 13 e 14 

Veja que o processo de criação poderia ser simplificado caso fosse feito a 

escolha de um modelo (este é cadastrado inicialmente após ter sido feito o cadastro 
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de mudança normal e selecionar no menu de ações a opção modelo – Figura 10, 15 

e 16).  

 Após o cadastro da mudança e das atividades necessárias para sua 

execução (com prazos e aprovações), é necessário informar quem irá atender a 

mudança (no menu de ações selecione “Atendente da Ordem de Serviço”) – Figura 

17 e 18, veja que na visão da mudança as atividades aparecerão como tarefas a 

serem executadas, Figura 17 . O  atendente (atendente de 2° nível) responsável por 

executar a mudança irá resolvê-la – Figura 19 e 20, a qual após completada muda 

sua tonalidade para conforme o status executado. Ainda na Figura 17 o atendente 

poderá associar qualquer recurso/ticket que seja relevante pelo menu de ação 

“associar”, e aparecerá na Figura 21 as opções de pesquisas, as quais permitirão 

efetuar o vínculo e manter a rastreabilidade dos ativos envolvidos. 

 

7.2. Gerenciamento de Configuração e de Ativo de Serviço 

“É o processo responsável por rastrear e reportar o valor e proprietário de um ativo financeiro através do seu ciclo de vida.” 
(OGC, 2007a) . “Ativo é qualquer recurso ou capacidade, podendo ser categorizado como sendo de: Gerenciamento, 
Organização, Processo, Conhecimento, Pessoa, Informação, Aplicação, Infraestrutura, Capital Financeiro”. 
 
Item de Configuração (IC) - “é uma referência a qualquer componente que seja suportado pelo Serviço de TI (não inclui 
pessoas)” (BLOKDIJK & MENKEN, 2009) Sendo descrito por uma granularidade que seja requerida para o negócio (não tão 
granular a ponto de ser muito complexo) e composto de características que são representadas pelos atributos. 
 
Linha de Base de Configuração – “é uma configuração da linha de base que é formalmente acordada e é gerenciada pelo 
processo de Gerência de Mudança, podendo ser usada como uma base para Construções, Versões e Mudanças futuras” 
(BLOKDIJK & MENKEN, 2009). 
 
Banco de Dados da Gerência de Configuração (BDGC) – “é um conjunto conectado de bases de dados e de fontes de 
informações que provêem a lógica do modelo da infraestrutura de TI, por meio de relacionamentos entre os Itens de 
Configuração” (BLOKDIJK & MENKEN, 2009). 
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Figura 22 – ITIL Visão do BDGC 8,87 

 

 
Figura 23 – OTRS Como adicionar Item de Configuração  
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Figura 24 – OTRS Exemplo de Criação de Item de Configuração  

 

 
Figura 25 – OTRS Detalhamento do Item de Configuração Criado 
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Figura 26 – OTRS Opção Menu Associar para relacionar a Item de Configuração Criado 
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Figura 27 – OTRS Alterar Classificação dos Itens de Configuração 

 

 
Figura 28 – OTRS Gerenciar a Classificação dos Itens de Configuração 

 
Figura 29 – OTRS Alterar/Visualizar classe de Software dos Itens de Configuração 
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Figura 30 – OTRS Alterar a classe de Software dos Itens de Configuração 

 

 
Figura 31 – OTRS Visualizar a classe de Software dos Itens de Configuração 

 
 
 
 

A simplicidade no entendimento em configurar os Ativos de Serviço no OTRS é 

apresentada através: da lista de Item de Configuração por classificação na Figura 

23; da opção de fazer o seu cadastro após a escolha do tipo de item na Figura 24; 
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após o cadastro do Item de Configuração há opção de criar a rastreabilidade entre 

os recursos por meio do menu ação “associar” na Figura 25 para a Figura 26. É 

possível customizar a classificação dos Itens de Configuração que vem cadastradas 

no OTRS, sendo possível informar os campos e seus respectivos tipos/formatos a 

serem utilizados – Figuras 27, 28, 29, 30 e 31. 

 

7.3. Gerenciamento de Conhecimento 

“É o processo responsável por analisar, captar, armazenar e compartilhar conhecimento e a informação numa organização, 
tendo como principal objetivo melhorar a eficiência das decisões ao reduzir a necessidade de descoberta de conhecimento.” 
(OGC, 2007a). “A Base de Conhecimento é um repositório que contém dados utilizados pelo Sistema de Gerenciamento de 
Conhecimento” (OGC, 2007a).  
 

A ferramenta OTRS Permite agregar informação ao conhecimento adquirido por 

meio de anexos, o que permite o uso de técnicas: Diagrama de Ishikawa, Análise de 

Pareto, Brainstorming; sejam desenvolvidas e posteriormente vinculadas à Base de 

Conhecimento - 

Figura 32. Além do próprio mecanismo de FAQ, que é apresentado no contexto 

do processo de Atendimento da Requisição de Serviço. 

 
Figura 32 – OTRS Exemplo de FAQ pública (ver em http://faq.otrs.org/otrs/public.pl) 
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Figura 33 – ITIL Componentes formadores do Sistema Serviço de Conhecimento 

 

8. Operação de Serviço 

8.1. Gerenciamento de Evento 

“É o processo responsável por monitorar todos os eventos que ocorrem através da infraestrutura de TI para permitir o 
funcionamento normal e também para detectar e escalar condições de exceção” (OGC, 2007b) . O efetivo Serviço de Operação 
é dependente de conhecer o status da infraestrutura “normal” e conseguir identificar qualquer variação por meio de um efetivo 
monitoramento e controle do sistema, sendo assim, é considerado como base para os processos de Monitoramento 
Operacional e de Controle, para o Serviço de Garantia e Relatório, e Serviço de Melhorias. Sua gerência se aplica aos: Itens 
de Configuração, Condições de Ambiente, Segurança. 
 
“Um evento pode ser definido como qualquer ocorrência detectável ou discernível que tem importância para a gestão da 
infraestrutura de TI ou para a entrega de serviços de TI e avalia o impacto que um desvio pode causar aos serviços” (OGC, 
2007b) 
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Figura 34 – Gerenciamento de Eventos ITIL 

Na Figura 34, é apresentado um cenário em que, após identificar os Itens de 

Configuração do Sistema XYZ que requeiram monitoramento, é feita uma integração 

com a ferramenta Nagios6 em conjunto com o sistema OTRS (utilizando-se do 

módulo de Monitoramento de Sistema que é instalado a parte). Tal configuração 

permitirá rastrear os serviços oferecidos pelo Sistema XYZ servindo de insumos 

para avaliar a adequação da qualidade do serviço ofertado e do SLA. É importante 

observar o ponto da arquitetura que irá tratar da significância da informação gerada 

(Alerta, Erro, Informação), pois será vital para permitir captar o que realmente é 

importante. Como exemplo para efetuar a configuração da integração é necessário 

instalar o modulo “SystemMonitoring” que é apresentado na Figura 35. A parte de 

configuração é mais técnica e o processo funciona em background. 
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Figura 35 – OTRS Visualização do Módulo de Monitoramento Instalado 

 

8.2. Gerenciamento de Incidente 

“É um processo que tem a responsabilidade de gerenciar o ciclo de vida de todos os Incidentes, tendo como principal objetivo 
retornar o Serviço de TI ao cliente o mais rápido possível.” (OGC, 2007b) “Incidente é uma interrupção não planejada do 
Serviço de TI ou redução na qualidade de um Serviço de TI” (OGC, 2007b). 
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Figura 36 – ITIL Visão Simplificada do Gerenciamento de Incidentes 

Na Figura 36, é apresentado um cenário que dado uma Requisição de Serviço 

(podendo ser por Atendimento de Serviço, Gatilho de sistema de monitoramento de 

eventos) há necessidade de restaurar o serviço o quanto antes, e então, após uma 

triagem do problema (categorização, priorização e reuniões quando envolver mais 

equipes), é distribuído para os técnicos. Após os trabalhos, caso consiga resolver 

corretamente o incidente, o mesmo é imediatamente normalizado, contudo, caso 

não seja possível, será tomado duas ações: a primeira é avaliada alguma solução de 

contorno para restaurar o serviço  - sendo tratado como um erro conhecido; e a 

segunda consiste em investigar a causa raiz por meio da Gerência de Problema. 
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8.3. Atendimento da Requisição de Serviço (Request Fulfilment) 

 
“É um processo que tem a responsabilidade de gerenciar o ciclo de vida de todas as Requisições de Serviço” (OGC, 2007b).   
 

A Requisição de Serviço é expressa pelas requisições rotineiras solicitadas pelo 

usuário, que, sempre que possível, são executadas por um procedimento 

previamente definido, sendo geralmente resolvidas pelo Service Desk (Atendimento 

de 1º Nível). 

 

 
Figura 37 –  Cumprimento de Requisição ITIL 

 
Na Figura 37, é apresentado um cenário em que o usuário faz uma Requisição 

de Serviço (podendo ser por e-mail ou diretamente pela ferramenta OTRS). O 

atendimento da requisição será executado pelo Service Desk (Atendente de 1º 

Nível) o qual fará a triagem inicial (identificando se o assunto é uma solicitação 

previamente catalogada na base de conhecimento – FAQ). Caso o atendente 

encontre uma solução paliativa, fará atendimento tal como descrito no catálogo, 

configurando a prioridade da demanda e classificando-a, concluindo, assim, o 

chamado. Poderia ser uma alteração de senha conforme exemplo ilustrativo descrito 

nas Figuras 38, 39, 40 e 41. 
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Figura 38 – OTRS – Atendente recebe na sua fila um pedido 

 

 
Figura 39 – OTRS – Atendente verifica se há similaridade na Base de Conhecimento 
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Figura 40 – OTRS – Atendente identifica ser um Requisição conhecida 

 
 
 
 

 
Figura 41 – OTRS – Atendente resolve a solicitação conforme procedimento da FAQ 
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8.4. Gerenciamento de Problema 

“É um processo que tem a responsabilidade de gerenciar o ciclo de vida de todos os Problemas. Tendo como objetivo primário 
prevenir que incidentes aconteçam, assim como, minimizar o impacto dos incidentes que não possam ser prevenidos.” (OGC, 
2007b). “Problema é a causa de um ou mais incidentes, sendo que a causa em geral é desconhecida no momento em que o 
registro do problema é criado, sendo de responsabilidade da Gerência de Problemas uma investigação posterior” (OGC, 
2007b). 
 
É composta principalmente por processo do tipo: 

• Reativos: os quais são executados na Gerência de Operação, sendo 

provocados por agentes externos, que podem ser originados por algum 

incidente; 

• Proativos: são iniciados pela Gerência de Operação, mas geralmente 

conduzidos pela Gerência de Serviço Contínuo, que representam 

comportamento interno para busca de melhoria contínua; 

 

 
Figura 42 – ITIL – Visão simplificada da Gerência de Problema 

Na Figura 42, é apresentado um cenário que dado uma Requisição de Serviço 

(podendo ser por Atendimento de Serviço, Gatilho de sistema de monitoramento de 
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eventos, uma requisição específica de incidente) há necessidade de investigar a 

causa raiz do problema, iniciando assim o contexto da Gerência de Problema. Então 

é feito o vínculo da Requisição de Serviço com a atividade para as equipes 

investigativas (podendo tanto ser a equipe de 2º nível, quanto os 

especialistas/desenvolvedores), sendo feitas todas as atividades operacionais 

(reuniões, priorização). Ao término dos trabalhos é feita atualização da base de 

conhecimento, e caso necessite atualizar aplicativos de produção, é encaminhado 

para o processo de Gerência de Mudança.  

9. Melhoria Contínua de Serviço 

“Deve ser aplicada durante todo o ciclo de vida de serviço, em todas as fases, desde a estratégia até a operação o serviço. 
Dessa forma, ela se torna uma parte inerente tanto do desenvolvimento como do fornecimento de serviços de TI.” (BON, 2012) 
 

 Devido ao fato da Melhoria Contínua de Serviço (MCS) “medir e monitorar 

principalmente os aspectos de conformidade de processo, qualidade, desempenho e 

valor para o negócio de um processo” (BON, 2012) não é tratado diretamente pela 

ferramenta OTRS, porém a ferramenta oferece insumos para que os gestores 

possam validar e verificar tanto os aspectos qualitativos quanto os benefícios em 

termos de lucros, os quais em geral podem ser medidos ao emitir relatórios 

específicos e customizados. 

10. Conclusão 

	  
Ao trabalharmos com a ferramenta OTRS percebemos que é uma grande matriz 

de rastreabilidade, onde é possível configurar num alto nível de detalhamento, os 

vínculos entre os itens de configuração, as atividades, os recursos, as mudanças de 

modo simples e intuitivo. Contudo seu uso vai além do acadêmico por permitir 

materializar os conceitos e práticas sugeridas pelo framework ITIL, tal como vem 
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sendo utilizado por anos num órgão de governo na esfera federal, tanto pela equipe 

de manutenção e infraestrutura quanto por gestores na integração entre pedidos 

feitos por órgão externos. 

Acredita-se que o uso da ferramenta OTRS Brasil possa crescer com a 

divulgação de casos de sucesso tanto pelas empresas particulares quanto públicas 

e na constatação da estabilidade que ferramenta oferece seja por ser Open-Source 

seja pelo histórico de manutenção evolutiva desde “07/2009 até 2013 com previsão 

de manutenção até 2015” (BOTHE, 2011) . 
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