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Indústria: Varejo Digital
Porte: Grande
Diretoria atendida: Operações de TI

Desenhar e operar um processo que atendesse a necessidade de registro e controle das 
mudanças de TI executadas no ambiente produtivo da Cia - garantindo sua conformidade junto à 
SOX - permitindo, em controversa, fluidez e agilidade em sua execução. 

Entendimento da situação 
atual (fluxo As Is, resultados 
esperados, pontos de dor e 

restrições)

Definição da situação 
futura, planejamento da 

implementação e desenho 
dos artefatos de suporte

Implementação do 
processo, operação 

assistida e realização 
de ajustes finos

 Maior controle e registro das mudanças, atendendo a necessidade da SOX;
 Mitigação de erros/problemas oriundos de mudanças;
 Redução do tempo de resposta a incidentes advindos de mudanças;
 Visão de áreas impactadas por mudanças em cada sistema;
 Estruturação de comunicados sobre mudanças para as áreas de TI e as áreas de Negócio; 
 Melhora na satisfação do negócio 

Os principais resultados do projeto realizado foram:

Desafio

Outcomes

Tratamento

Melhoria de processos operacionais de TI: Gerenciamento de mudanças

Cases | Processos ITIL



Bridge & Co © Todos os direitos reservados
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Aprimorar e desenhar, com definição de papéis, responsabilidades e indicadores de desempenho, 
os processos de gerenciamento de eventos, requisições, incidentes e problemas – garantindo sua 
conformidade com a SOX – minimizando, assim, os impactos, riscos e intermitências nos sistemas 
das áreas de negócio.

Entendimento da situação atual 
(fluxo As Is, resultados 

esperados, pontos de dor e 
restrições)

• Maior controle e velocidade na resolução de incidentes e problemas;
• Minimização dos impactos e riscos as áreas de negócio, através do aprimoramento na priorização 

de demandas;
• Redução no tempo de resposta para atender solicitações do negócio, via o direcionamento mais 

assertivo de demandas; 
• Aprimoramento da comunicação entre TI x Negócio;
• Aumento da satisfação do cliente interno da TI;

Os principais resultados do projeto realizado foram:

Definição da situação 
futura, planejamento da 

implementação e desenho 
dos artefatos de suporte

Implementação do 
processo, operação 

assistida e realização 
de ajustes finos

Desafio

Outcomes

Tratamento

Melhoria de processos operacionais de TI:
Gerenciamento de eventos, incidentes, requisições e problemas

Cases | Processos ITIL
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