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Introdução 

Para uma adequação ideal do ITM Platform à sua organização, você pode configurar o sistema de forma 

que possa aproveitar todo seu potencial e capacidade, adaptando-o às suas próprias necessidades, 

melhores práticas e terminologia. 

Neste guia descrevemos como realizar a configuração inicial sem a necessidade de dedicar muito 

tempo, já que o ITM Platform incorpora uma série de valores predeterminados que permitem começar a 

usar a ferramenta em pouco tempo.  

Dado que existem duas versões do software, dentro do guia você verá a indicação 
PPM

  

(ou Programs & Portfolio Management) quando algum parâmetro ou seção for exclusivo dessa versão. 
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1 Empresa 

1.1 Dados gerais 

CONFIGURAÇÃO > ORGANIZAÇÃO > Dados gerais 

Os dados gerais parametrizáveis para sua organização são os seguintes: 

 Nome da empresa: como você desejar que apareça no sistema, em relatórios, etc. 

 Meu idioma: é o idioma que você define como base da organização, embora cada usuário 

possa personalizar seu entorno em outro idioma. Atualmente os idiomas disponíveis são inglês, 

espanhol e português.  

 URL da Empresa: personalização do endereço web que o ITM atribui para alojar o entorno da 

organização. 

 Vários campos para guardar o Endereço da organização, que aparecerá em faturas e em outro 

tipo de documentação. 

 Tamanho máximo de arquivos: que restringe o tamanho dos documentos que podem ser 

transferidos ao ITM Platform. 

 Tamanho mínimo de senha: estabelece o número mínimo de caracteres que as senhas de 

acesso devem conter. 

 Logotipo da organização para mostrá-lo no entorno. Deve ser quadrado (caso o logo tenha um 

desenho predominantemente horizontal ou vertical, será preciso criar uma versão com o espaço 

em branco necessário), e o sistema o ajustará durante o processo de upload a um tamanho de 

186 x 186 pixels. 

 Período de pagamento 
PPM

, quer dizer, número de dias máximos para os pagamentos 

estabelecidos de forma geral pela organização. 

 % de IVA (impostos) 
PPM

 que a organização utilizar. Este Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(ou agregado) varia de um país a outro e, por exemplo, atualmente, na Espanha o tipo máximo é 

21%, na Costa Rica é 13%, e no México, 16%. 

É importante mencionar que é possível configurar este dado para cada fornecedor que se 

registre. 

 Moeda base: é a moeda principal da organização, à qual serão convertidas as outras moedas 

(segundo os tipos de câmbio) com as que se pode trabalhar no ITM Platform. 

ATENÇÃO: A Moeda base é o único valor que fica fixado após a configuração inicial e não pode 

ser modificado novamente. 

 Dados fiscais, como o mês de início e o de final do período fiscal, ou o exercício em que 

estamos. 

1.2 Horários de trabalho 

ORGANIZAÇÃO > GESTÃO DE USUÁRIOS > Horários 

O ITM Platform utiliza o número de horas de trabalho para realizar estimativas de esforço: 

 Horários: podem ser estabelecidos quantos horários sejam necessários, embora seja 

necessário incluir pelo menos um horário. 

 Horas trabalhadas: dentro dos horários, se estabelece o número de horas que se trabalha cada 

dia da semana. Não é necessário fixar as horas de entrada e saída do pessoal ou possíveis 

turnos, apenas o número das mesmas. 
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2 Organização 

2.1 Processos  

ORGANIZAÇÃO > OBJETIVOS e PROCESSOS > Processos 

O sistema permite refletir os processos da organização seguindo este esquema: 

 Cadeia de Valor 

o Atividade 

 Processo 

Pode-se definir mais de uma Cadeia de Valor. Esta cadeia contém as Atividades (principais ou de 

suporte) que, por sua vez, contêm os Processos concretos nos quais se estabelece a organização. 

Se a empresa tiver uma classificação de processos que possa ser organizada com base neste esquema 

e se reflita no sistema, poderá atribuir os serviços, projetos e gastos aos distintos processos. 

Se não for assim, este dado não será necessário para o funcionamento do ITM Platform, por isso, não é 

recomendável elaborar um mapa de processos apenas para o sistema, ou incluir algum que não seja 

compartilhado e amplamente difundido por toda a organização. 

2.2 Objetivos  

ORGANIZAÇÃO > OBJETIVOS e PROCESSOS > Objetivos 

O ITM Platform permite refletir objetivos normalmente recolhidos no Plano Estratégico da organização e 

atribuir os serviços, projetos e gastos a estes objetivos.  

O sistema pode reunir vários Planos Estratégicos, habitualmente por faixa de datas (Plano 2012-2013), 

áreas de atividade (Plano de Expansão Internacional e Plano de Desenvolvimento Local) ou qualquer 

outro critério que estabeleça sua organização para a elaboração dos objetivos. 

Dentro de cada Plano Estratégico estão incluídos os Objetivos que poderão ser associados a projetos, 

serviços e programas. 

2.3 Âmbito de contribuição a objetivos 

ORGANIZAÇÃO > OBJETIVOS e PROCESSOS > Categorias de objetivos 

ITM Platform permite classificar os objetivos conforme o tipo de contribuição. 

Os valores predeterminados são: 

 Crescimento do negócio 

 Dia a dia do negócio 

 Redução de custos 

 Transformação 

Estes valores podem ser modificados para ajustar-se à terminologia e às necessidades da organização. 

Recomenda-se utilizar estes valores gerais se não se dispõe de outra classificação. 
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2.4 Estrutura organizacional 

CONFIGURAÇÃO > ORGANIZAÇÃO > Unidades organizacionais 

Neste ponto define-se a estrutura hierárquica de Áreas e Departamentos, ou organograma. 

Na descrição das Áreas de Negócio é recomendável chegar unicamente até o nível de classificação 

que seja necessário para identificar os destinatários de projetos e serviços. A estrutura organizacional 

refletida será utilizada para definir os proprietários e destinatários de grande parte das atividades 

reunidas no sistema, portanto, deve ter um nível de detalhamento adequado para esta finalidade. 

Os departamentos executores de projetos (p.ex., um departamento de informática ou de operações) 

deverão ser incluídos dentro da estrutura organizacional como qualquer outro. Neste caso, recomenda-

se chegar a bastante detalhamento na descrição da organização, já que posteriormente atribuiremos os 

usuários do ITM Platform a estes departamentos e às áreas específicas que existam dentro deles. 

Em todos os casos, recomenda-se utilizar a estrutura organizacional amplamente conhecida pela 

organização, e não refletir estruturas organizacionais que são utilizadas apenas por um departamento ou 

que não são conhecidas e difundidas pela organização por corresponder a alterações futuras (o sistema 

não deve ser a forma pela qual a organização tome conhecimento destas alterações). 

2.5 Grupos de Trabalho 

CONFIGURAÇÃO > ORGANIZAÇÃO > Grupos de trabalho 

Se a organização tem uma estrutura matricial ou se foram constituídos grupos multidepartamentais 

(“transversais”) de trabalho, o ITM Platform permite agrupar os usuários por estes grupos. Este 

agrupamento não constitui em si próprio uma parte da estrutura organizacional. 

Os usuários podem estar em vários grupos de trabalho, mas só podem pertencer a um nó da estrutura 

organizacional. 

2.6 Perfis profissionais 

ORGANIZAÇÃO > CUSTOS > Perfis e taxas 

ITM Platform utiliza uma classificação de perfis profissionais. Os membros das equipes de trabalho 

terão atribuído um perfil profissional no sistema para identificar sua função habitual. 

Recomenda-se utilizar perfis amplamente conhecidos pela organização ou, na falta destes, perfis 

habitualmente aceitos na profissão, como programador, analista, técnico de sistemas, etc. Deve ser 

evitada a utilização de códigos ou perfis laborais como A1, B2, C1, etc., a menos que sejam muito 

conhecidos pela organização e pelos fornecedores de serviços (
PPM

). 

Os perfis profissionais aplicam-se a pessoal interno e externo (somente em 
PPM

 , e se identificam com 

outro atributo). Neste sentido, é possível ter programadores internos e programadores externos, porém 

como perfil profissional apenas se incluirá programador. 
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3 Custos padrão e taxas  

O ITM Platform utiliza uma série de custos padrão e taxas para realizar estimativas de custo baseadas 

no esforço previsto ou realizado nos serviços e projetos. Estes custos padrão e taxas organizam-se da 

seguinte forma: 

3.1 Custo interno e custo repercutido 

ORGANIZAÇÃO > CUSTOS > Perfis e taxas > Custos padrão de perfis 

Nos custos podem ser introduzidos dois valores: 

 Custo interno: corresponde ao custo que a organização suporta para um determinado recurso. 

 Custo repercutido: corresponde ao custo que será repercutido, no caso de repercussão de 

custos. 

É possível que sua organização não repercuta custos, em cujo caso poderá utilizar o mesmo valor para 

os dois tipos. 

3.2 Custo padrão global 

ORGANIZAÇÃO > CUSTOS > Perfis e taxas > Custo padrão global 

Quando não forem conhecidos os recursos que serão dedicados a uma determinada tarefa, e também 

não for identificado qual será seu perfil profissional, serão utilizados os custos padrão globais: 

 Equipe (
PPM

 Geral): custo médio por hora de qualquer recurso, independentemente de ser 

pessoal interno ou externo. 

 
PPM

 Pessoal interno: custo médio por hora para recursos internos. 

 
PPM

 Pessoal externo: custo médio por hora para recursos externos trabalhando em prestação 

de serviços. 

3.3 Custo padrão por perfil profissional 

Para pessoal interno, utiliza-se sempre o custo padrão por perfil de pessoal interno, evitando identificar 

os custos diretos de cada recurso interno. 

PPM
 No caso de pessoal externo, quando se identifica um perfil profissional (por exemplo, programador), 

mas ainda se desconhece o fornecedor que fornecerá o recurso e, portanto, não é possível aplicar uma 

taxas concreta, utiliza-se o custo padrão por perfil profissional para pessoal externo. 

Para cada perfil estão disponíveis dois custos: 

 Custo padrão para empregados. 

 Custo padrão para trabalhadores externos. 

3.4 Taxa do fornecedor PPM  

Ao registrar fornecedores, pode-se criar uma taxa concreta para cada um dos perfis profissionais. Esta 

taxa será utilizada quando se disponha de informação do fornecedor e do perfil a aplicar a cada recurso 

concreto. 
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4 Classificação de projetos e tarefas 

Os projetos e as tarefas podem ser classificados por uma série de atributos. Estes atributos permitem 

classificar a atividade relacionada com tarefas e projetos de forma geral, podendo conhecer a que tipo de 

atividades os esforços são dedicados. 

A seguir estão incluídos os principais valores para classificar projetos e tarefas, assim como os valores 

predeterminados que o sistema oferece, podendo ser personalizados segundo as necessidades de cada 

organização. 

4.1 Prioridade dos projetos 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Parâmetros de projetos > Prioridade de projeto 

A prioridade predeterminada de cada projeto pode ser: 

 Alta 

 Baixa 

 Normal 

 Urgente 

Se não for indicado o contrário, os projetos serão registrados com prioridade Normal. A organização 

pode ajustar estes valores à classificação que habitualmente utilize. 

4.2 Estado dos projetos 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Parâmetros de projetos > Estado do projeto 

Os projetos podem ter diferentes estados para identificar cada situação atual. Os valores 

predeterminados são: 

 Adiado 

 Aprovado 

 Rascunho  

 Cancelado 

 Encerrado 

 Em execução 

 Inicial 

O valor Completado não pode ser eliminado, embora seja possível mudar seu nome, e corresponde à 

situação de projeto encerrado. 

O restante dos valores podem ser modificados, e a organização pode ajustar esta classificação à que 

utilize habitualmente para identificar o estado dos projetos. 

Adicionalmente, pode-se configurar o comportamento que terão os projetos frente ao portfólio e à 

planilha de horas em função do estado do projeto. 
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4.3 Tipo de projetos 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Parâmetros de projetos > Tipo de projeto 

Os projetos são classificados por seu tipo, ou seja, por sua natureza. Os valores predeterminados no 

sistema são os seguintes: 

 Extensão aplicativo 

 Manutenção aplicativos 

 Infraestrutura 

 Novo aplicativo  

Cada organização pode ajustar estes valores com a classificação de projetos que utilize habitualmente. 

Uma correta classificação do tipo de projeto permitirá ter uma visão do Portfólio e, portanto, é 

recomendável realizar uma classificação completa para os projetos. 

4.4 Aprovação dos projetos 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Parâmetros de projetos > Aprovação de projetos 

Com o objetivo de poder administrar os projetos inclusive antes de que sejam aprovados pela empresa, 

definem-se vários níveis predeterminados: 

 Aprovar 

 Cancelar 

 Pendente 

 Proposta 

 Recusado 

Cada organização pode definir os estados de aprovação dos projetos e organizar estes valores conforme 

suas necessidades. 

4.5 Prioridade das tarefas dos projetos 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Parâmetros de tarefas > Prioridade da tarefa 

Além da prioridade dos projetos, podem ser definidas prioridades para as tarefas. Desta forma podem-se 

diferenciar as tarefas especialmente urgentes das outras. Os valores predeterminados são: 

 Urgente 

 Alta 

 Normal 

 Baixa 

As tarefas são criadas, de forma predeterminada, com prioridade Normal. Cada organização pode 

ajustar estes valores a suas necessidades e classificação habitual. 
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4.6 Estado das tarefas dos projetos 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Parâmetros de tarefas > Estado da tarefa 

As tarefas dispõem de um estado, e os valores predeterminados são: 

 Pendente 

 Em curso 

 Verificar 

 Completada 

O estado Completada não pode ser eliminado, indicando que uma tarefa já está encerrada. Embora não 

possa ser eliminada, é possível mudar o nome destes estados para adaptá-los às necessidades da 

organização. Você pode modificar os outros valores e adaptar esta classificação à que utilize 

habitualmente. 

4.7 Tipo de tarefas dos projetos 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Parâmetros de tarefas > Tipo de tarefa 

As tarefas são classificadas por seu tipo, ou seja, por sua natureza. Os seguintes valores estão 

configurados de forma predeterminada: 

 Gestão 

 Análise 

 Técnica 

 Suporte Usuários 

 Geral 

Cada organização pode ajustar estes valores predeterminados à classificação de tarefas que 

habitualmente utilize. 

4.8 Campos customizados 

CONFIGURAÇÃO > OUTROS AJUSTES > Campos customizáveis 

Se a organização utilizar atributos relacionados com projetos ou tarefas que não estão reunidos nos 

parâmetros anteriores, pode incluir campos customizados para mostrar informação relacionada, 

definindo estes campos conforme os seguintes parâmetros, entre outros: 

 Nome do campo (variável por cada idioma) 

 Descrição 

 Tipo (Data, Lista desdobrável, Texto HTML, Lista, Número, Porcentagem, Semáforo, Texto) 

 Obrigatório (s/n) 

Estes campos serão mostrados nas fichas de projetos, tarefas, serviços, programas ou atividades, para 

complementar a estrutura de informação que o ITM Platform utiliza e, desta forma, adaptar-se às 

necessidades de sua organização. 

Além de todos estes parâmetros, é possível configurar e classificar os serviços e atividades configurando 

seus atributos da mesma maneira que se faz para projetos e tarefas. 
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5 Classificação de Riscos 

O ITM Platform permite identificar e gerenciar os riscos dos projetos, entendendo risco como 

acontecimentos possíveis que afetariam negativamente o projeto, caso se produzissem. A gestão de 

riscos divide-se em sua identificação e classificação inicial, e na elaboração dos planos de mitigação (ou 

redução da probabilidade) e planos de contingência (ou redução do impacto). 

Cada empresa pode ajustar a classificação dos riscos aos valores que estiver mais habituada a utilizar ou que 

considere mais adequada a suas necessidades. A seguir, descreveremos cada um dos valores para a 

classificação dos riscos, a relação que eles têm entre si, e os valores predeterminados que são oferecidos. 

5.1 Impacto 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Ajustes de riscos > Nível de risco 

O impacto mede o efeito que terá a materialização do risco no projeto, quer dizer, como afetará nosso 

projeto se ocorrer o que estamos temendo. O nível mais alto indicará que o impacto sobre o projeto é 

máximo, ou seja, põe em perigo sua execução. Os valores que o aplicativo utiliza são: 

 Alto  10 

 Médio alto   7 

 Médio baixo   5 

 Baixo    1 

A empresa pode aumentar ou reduzir estes valores, alterar o texto que os identifica, e modificar o valor 

numérico utilizado para o cálculo da exposição ao risco, que veremos mais adiante. 

5.2 Probabilidade 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Ajustes de riscos > Nível de risco 

Neste caso, identifica-se a probabilidade que estimamos que existe de que o risco se materialize, ou 

seja, a probabilidade de que ocorra o que estamos temendo. 

 Alto  4 

 Médio alto 3 

 Médio baixo 2 

 Baixo  1 

A empresa pode aumentar ou reduzir estes valores, alterar o texto que os identifica, e modificar o valor 

numérico utilizado para o cálculo da exposição ao risco, que veremos a seguir. 

5.3 Nível de exposição 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Ajustes de riscos > Nível de risco 

O nível de exposição é calculado multiplicando o valor do impacto pelo valor da probabilidade (impacto x 

probabilidade). Uma vez realizado este cálculo, podemos classificar os riscos por sua exposição, 

considerando que os que têm maior probabilidade e maior impacto são os riscos aos que temos maior 

exposição e, portanto, sobre os quais devemos agir com maior celeridade. Os valores predeterminados 

oferecidos são: 

 Alto >21 

 Médio >11 

 Baixo >0 
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A empresa pode alterar o texto que identifica cada um destes níveis e o valor numérico utilizado para 

calculá-lo. Por exemplo, se a empresa estabelece valores de impacto de 1 a 10 e valores  

de probabilidade de 1 a 100, os níveis de exposição ao risco devem contemplar a faixa que vai  

de 1 (1 x 1) a 1.000 (10 x 100). 

5.4 Estado dos riscos 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Ajustes de riscos > Estado do risco 

Os riscos podem ser classificados conforme seu estado. Neste sentido, o aplicativo contempla de forma 

predeterminada os seguintes valores: 

 Resolvido * 

 Não analisado * 

 Analisado 

O estado Não Analisado não pode ser eliminado, e corresponde aos riscos que não revisamos e nos 

quais não identificamos probabilidade e impacto e, portanto, não pudemos calcular a exposição ao risco. 

A companhia pode ajustar estes valores aos seus critérios habituais para classificar o estado na gestão 

dos riscos dos projetos. 

5.5 Tipos de riscos 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Ajustes de riscos > Tipo de risco 

De forma predeterminada, os riscos se classificam conforme os seguintes tipos: 

 Tecnológico 

 Organizacional 

Cada empresa pode ajustar estes valores segundo sua experiência e critério. Uma correta identificação 

dos tipos de riscos nos permitirá analisar que problemas estamos encontrando nos projetos, para que 

possamos agir de forma global sobre eles. 

 

6 Valores de seguimento 

CONFIGURAÇÃO > PARÂMETROS > Ajustes de seguimento 

ITM Platform permite realizar seguimentos de Projetos, Tarefas e Atividades. Estes seguimentos 

dispõem de um identificador genérico sobre seu estado. De forma predeterminada, estes são os valores 

utilizados: 

 Correto * 

 Monitorar * 

 Crítico * 

Cada empresa pode ajustar os textos destes valores com as descrições que sejam habituais em sua 

organização para identificar o estado de projetos, tarefas e serviços que serão descritos nos 

seguimentos. 
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7 Registro de Fornecedores e clientes externos 

7.1 Fornecedores 

ORGANIZAÇÃO > CUSTOS > Fornecedores 

Se trabalha pessoal externo em regime de prestação de serviço na empresa, é recomendável registrar 

os Fornecedores que têm pessoal contratado antes de realizar a inscrição de usuários para, desta forma, 

poder atribuir diretamente o usuário ao fornecedor.  

Do mesmo modo, para imputar faturas a qualquer tipo de fornecedor (serviços, hardware, consultoria, 

licenças, etc.), este deverá estar previamente registrado. 

Dados básicos 

Os dados para registrar um fornecedor são: 

 Nome e código 

o * Nome do fornecedor 

o Código do fornecedor 

 Endereço 

o Endereço 

o Cidade 

o Estado 

o País 

o Telefone  

o CEP 

o Fax 

o * E-mail 

o Website   

 Informação Financeira 

o * Período de pagamento particular (dias) 

o Impostos (%) 

Taxas 

ORGANIZAÇÃO > CUSTOS > Fornecedores > [Fornecedor selecionado] > Taxas 

Para cada um dos perfis profissionais definidos pela organização (ver seção 2.6), pode ser registrada 

uma taxa por fornecedor (ver seção 3 Custos padrão e ta). Quando registremos os usuários e 

indiquemos o fornecedor ao que pertencem e o seu perfil profissional, poderemos conhecer sua taxa e 

utilizá-la nos cálculos para estimativas e no custo dos trabalhos realizados. 
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7.2 Clientes externos 

ORGANIZAÇÃO > CUSTOS > Clientes externos 

Para registrar estes clientes externos é requerida a seguinte informação: 

 Informação do cliente 

o * Nome do cliente 

 Endereço do cliente 

o Endereço 

o Cidade 

o CEP 

o Estado 

o * E-mail 

o Web page 

o Telefone  

o Fax 

 Informação de contato 

o Nome de contato 

o E-mail 

o Celular 

o Telefone 

o Fax 

8 Registro de usuários 

8.1 Dados pessoais 

ORGANIZAÇÃO > GESTÃO DE USUÁRIOS > Usuários 

Para registrar um novo usuário no ITM Platform, é necessária, pelo menos, a seguinte informação: 

 * Nome de usuário: e-mail do usuário, deve ser único para o sistema 

 * Senha: chave de acesso ao sistema 

 * Visualização do nome: Nome completo do usuário da forma como será mostrado no sistema. 

Em algumas ocasiões este campo é utilizado para evitar mostrar o nome do pessoal externo, 

utilizando descrições como Programador 1. 

 * Nome: Nome do usuário. 

 * Sobrenomes: Sobrenomes do usuário 

 *Idioma: Idioma em que o ITM Platform será mostrado para este usuário. 

 Horário atribuído: tipo de horário do usuário 

Esta é a informação imprescindível para registrar um usuário, mas podem ser introduzidos outros dados 

adicionais relativos aos usuários. 
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8.2 Posição 

ORGANIZAÇÃO > GESTÃO DE USUÁRIOS > Usuários > [Usuário selecionado] > Posição 

Cada usuário tem um posto definido. Esta posição não deve ser confundida com o perfil profissional. Um 

perfil profissional indica um nível ou função genérica. O posto é a conjunção de uma categoria funcional 

num departamento concreto. 

Para indicar o posto de cada usuário, deverá ser fornecida a seguinte informação: 

 Funcionário / Fornecedor: indicaremos se este usuário é um funcionário ou se é pessoal 

externo em regime de prestação de serviço. 

 * Perfil profissional: perfil profissional do usuário 

 * Cargo: nome do posto 

 * Departamento: ponto do organograma onde se exerce o posto 

 Atualmente trabalhando: caso se marque esta opção, não é necessário indicar a data de saída 

deste posto, indicando que atualmente se trabalha neste posto  

 * De: data a partir da qual se trabalha neste posto.  

 * Até: data até a qual se trabalha neste posto. 

 Descrição: descrição do posto. 

8.3 Funções 

ORGANIZAÇÃO > GESTÃO DE USUÁRIOS > Usuários > [Usuário selecionado] > Pessoal 

Apesar das funções de usuário no ITM Platform serem totalmente customizáveis, o sistema inclui uma 

série de funções de forma predeterminada. Cada usuário deve ser atribuído a uma ou a várias funções: 

 Team Member:  

 Chefe de Projeto:  

 Gestor do Serviço. 

 Gerente do Programa:  

 Full User:  

De forma predeterminada, os usuários são criados com as funções marcadas para tal efeito, 

portanto, é conveniente configurar o ITM Platform para que o aplique ao registrar o usuário. 
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