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INTRODUÇÃO
A necessidade de busca e armazenamento de dados vem aumentando gradativamente, e com
isso, os gestores, analistas e partes interessadas precisam de informações sistematizadas para
tomada de decisão em contextos complexos e dinâmicos.

OBJETIVO
O objetivo desse trabalho visa demonstrar os benefícios alcançados na implantação de uma
ferramenta de gestão de serviços na Gerência de Atendimento Técnico (GAT) do DETRAN RJ.

MATERIAIS E MÉTODOS
A ferramenta utilizada foi um sistema de informação baseado nos processos do ITIL®
(Information Technology Infraestructure Library). Este pode ser definido como um conjunto de
procedimentos relacionados a gestão de serviços de TI e basicamente, seu objetivo é melhorar
os processos de TI.

RESULTADO E DISCUSSÃO
A ferramenta foi aplicada, inicialmente, na GAT, cujo setor é responsável por prestar suporte e
manutenção das estações de trabalhos. Foram definidos indicadores para representar de forma
quantitativa o desempenho e a evolução do que foi realizado em relação ao que foi planejado.

CONCLUSÃO
Através dessa solução tornou-se possível acompanhar as variações dos dados no tempo
permitindo aos gestores tomarem decisões precisas e intervirem em processos para atingir as
metas estabelecidas. Portanto, a utilização dessa ferramenta é o diferencial para impactar
positivamente nos resultados e alavancar a estratégia da GAT, e consequentemente beneficiar a
todos os cidadãos que consomem os serviços do DETRAN RJ.
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