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RESUMO 

 

 

Esta monografia apresenta como modelos de melhores práticas em gerenciamento 

de TI podem contribuir para qualidade de serviços e projetos de TI, considerando o 

alinhamento entre a estratégia do negócio e a área de TI. Entende-se por melhores 

práticas um conjunto de orientações com aplicações correta de habilidades, 

ferramentas e técnicas que podem aumentar as chances de sucesso de um projeto. 

Esta modelagem deve ser personalizada conforme a necessidade da empresa. Em 

especial foram estudados os modelos ITIL, aplicado em serviços de TI, e PMBOK, 

aplicado em projetos. Para obter os resultados pretendidos foram analisadas 

características e aceitação de cada modelo, gestão de projetos, definição de 

projetos, definição de serviços e qualidade de serviços a partir de métricas e 

identificação de riscos. Foram analisadas também as normas ISO 9000 e 20.000 

que são utilizadas como base nos modelos propostos para obter a qualidade 

desejada. A análise da aplicação dos modelos foi realizada através de fatores 

ocorridos na implementação de um sistema acadêmico numa instituição de ensino, 

onde foi possível identificar como esses modelos poderiam ter auxiliado nos 

processos, influenciando no orçamento, cronograma, qualidade e riscos obtidos, 

para isto o sistema acadêmico foi considerado como serviço que possui diversos 

projetos. 

   

 

Palavras-chave: Qualidade em serviços de TI. Gerenciamento de projetos. Modelos 

de melhores práticas. ITIL. PMBOK.



 

 

ABSTRACT 

 

 

This monograph presents how models of better IT management practices can 

contribute to service quality and IT projects, considering the alignment between 

business strategy and IT area. It´s understood as better practices a set of guidelines 

with correct applications of skills, tools and techniques that can increase the chances 

of success of a project. This model should be customized according to business 

need. In special were studied the ITIL models, applied in IT services, and PMBOK, 

applied in projects. To achieve the desidred results were analyzed characteristics 

and acceptance of each model, project management, project definition, services 

definition and services quality from metrics and risk identification. It were also 

analysed the ISO 9000 standards and 20.000 which are used as basis of proposed 

models to obtain the desired quality. The analysis of the implementation of the 

models was done by factors occurred in the implementation of ana academic system 

in an educational institution, where it was possible to identify how these models could 

have helped in the process, influencing in the budget, schedule, quality and obtained 

risks, for this the academic system was considered like a service that has several 

projects. 

 

   

Keywords: Quality in IT services. Project Management.  Models of better practices. 

ITIL. PMBOK.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas empresas, atualmente, pode-se verificar que a Tecnologia da Informação (TI) 

deixou de ser um item de suporte, onde não gerava retorno, para ser parte da 

organização, removendo barreiras na comunicação, otimizando atividades, 

automatizando tarefas e enriquecendo o processo organizacional. 

 

A cada dia as organizações tornam-se mais dependentes da Tecnologia da 

Informação a fim de satisfazer seus objetivos estratégicos e para atender as 

necessidades do negócio em que atuam. Cabe esclarecer que uma área de TI que 

não considerar os objetivos estratégicos da organização, será uma simples 

provedora de tecnologia.  

 

Entende-se como Tecnologia da Informação um conjunto de todas as atividades e 

soluções providas por recursos de computação. 

 

O fato da área de TI ser importante para a execução e crescimento da estratégia de 

negócio, poderia torná-la um sócio, criando uma relação de negócio com as demais 

áreas de negócio da organização. Para um melhor entendimento, podemos dizer 

que Tecnologia surgiu com o desenvolvimento da computação, que, no início, era 

entendida apenas como um mecanismo que tornava possível automatizar 

determinada tarefa em grandes empresas e nos meios governamentais.  

 

Com o avanço tecnológico, os equipamentos tornaram-se menores e mais 

poderosos, o desenvolvimento das telecomunicações possibilitou a comunicação 

entre computadores mesmo à longa distância. Como consequência, tais máquinas 

deixaram de simplesmente automatizar tarefas e passaram a lidar com a 

Informação. 
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A informação é um patrimônio, ou seja, algo de valor. A informação é inclusive um 

fator que pode determinar a sobrevivência ou a descontinuidade das atividades de 

um negócio. Para garantir a integridade da informação e gerenciá-las utilizamos a 

Tecnologia da Informação. 

 

Segundo Laurindo (2008), antes do início da computação, a maioria das empresas 

não possuía a preocupação com a informação, mas a partir da década de 90, com a 

facilidade de transportar a informação, muitas empresas implantaram em seu 

ambiente um departamento com a responsabilidade de monitorar e evitar que a 

informação saia do convívio da empresa. 

 

Sendo a informação um bem que agrega valor a uma empresa ou a um indivíduo, é 

necessário fazer uso de recursos de TI de maneira apropriada, ou seja, é preciso 

utilizar ferramentas, sistemas ou outros meios que façam das informações um 

diferencial competitivo. Além disso, é necessário buscar soluções que tragam bons 

resultados, mas que tenham o menor custo possível. A maneira como será utilizada 

depende da cultura, do mercado, do segmento e de outros aspectos relacionados ao 

negócio ou à atividade. 

 

Desta forma, a TI passou a ser vista como um fator de crescimento de lucros e de 

possibilidade de redução de custos operacionais. Empresas de todas as áreas 

constataram que precisavam dos serviços da TI para agregar valores e qualidade 

nos produtos e serviços oferecidos, garantindo sobrevivência no mercado 

competitivo. 

 

Os resultados econômicos ou comerciais são usualmente o índice mais direto de 

como um sistema implementado está realizando seu potencial. Os objetivos 

econômicos da organização devem ser plenamente atendidos pelo sistema de TI, 

por exemplo, o aumento da produtividade, inovação, serviços, entrega e assim por 

diante. Os efeitos do sistema sobre as pessoas na organização devem ser positivos 

como, por exemplo, o aumento da satisfação e no desempenho. 
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Para garantir um bom desempenho podemos realizar a aplicação de modelos e 

melhores práticas disponíveis para TI, como ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) e PMBOK (Project Management Body of Knowledge), 

otimizando os recursos disponíveis das infraestruturas existentes. Atualmente muitas 

empresas utilizam os modelos citados individualmente.  

 

Entende-se por Melhores Práticas um conjunto de orientações com aplicações 

correta de habilidades, ferramentas e técnicas que podem aumentar as chances de 

sucesso de um projeto. Esta modelagem deve ser personalizada a necessidade da 

empresa. É importante ressaltar que nenhuma metodologia de processos ou 

conjunto de melhores práticas existente no mercado irá transformar a área de TI de 

uma empresa em curto prazo. É necessário investir em tempo, planejamento e 

compromisso dos interessados. 

 

Embora os modelos PMBOK e ITIL apresentem propósitos distintos, entendemos 

que a utilização de ambas as práticas ofereça benefícios concretos no contexto do 

projeto de um Serviço de TI. Estes modelos de referência podem auxiliar na redução 

de custos e riscos inerentes a transformação dos processos organizacionais. 

 

O foco deste trabalho será dois modelos de melhores práticas, PMBOK e 

ITIL,aplicados em paralelo. 

 

O modelo ITIL é um guia de referência direcionado ao gerenciamento do ciclo de 

vida de Serviços de TI. O foco deste modelo é descrever os processos necessários 

para gerenciar a infraestrutura de TI, agregando maior qualidade ao provimento de 

serviços. De acordo com Magalhães e Pinheiro (2007, p.64), “A ITIL é composta por 

um conjunto de melhores práticas para a definição dos processos necessários ao 

funcionamento de uma área de TI e seus serviços, com o objetivo de permitir o 

máximo de alinhamento entre a área de TI e as demais áreas do negócio, de modo a 

garantir a geração de valor à organização”. 
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A ITIL é a abordagem padronizada mais utilizada para o Gerenciamento de Serviços 

de TI no mundo, conforme comprovou uma pesquisa realizada pela International 

Network Services com organizações de todo o mundo, como podemos notar na 

Figura 1. 
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Figura 1: Pesquisa sobre adoção de práticas de Gerenciamento de Serviços de TI 

Fonte: Magalhães e Pinheiros (2007, p.66) 

 

O gerenciamento de Serviços de TI é, de forma resumida, o gerenciamento da 

integração de pessoas, processos e tecnologias, componentes de um serviço de TI, 

cujo objetivo é viabilizar a entrega e o suporte de serviços de TI focados na 

necessidade dos clientes e de modo alinhado a estratégia do negocio da 

organização, visando o alcance dos objetivos de custos e desempenho 

estabelecidos. 

 

Conforme PMI (2008, p.42), “O PMBOK é o conjunto de melhores práticas de maior 

referencia mundial em Gerenciamento de Projetos, podendo ser aplicado em 

projetos de diversas áreas, como TI, engenharia, indústria, etc.” 

 

O conjunto identifica e descreve conjunto de boas práticas estabelecendo uma 

linguagem comum, servindo como referência básica para todos que se interessem 

pelo Gerenciamento de Projetos. 
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Pode-se entender por projeto um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado. Os projetos e as operações diferem, principalmente, 

no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações são 

contínuas e repetitivas. 

 

Os projetos são normalmente autorizados como resultado de uma ou mais 

considerações estratégicas. Estas podem ser uma demanda de mercado, 

necessidade organizacional, solicitação de um cliente, avanço tecnológico ou 

requisito legal. 

 

A finalidade desta pesquisa é identificar os benefícios a serem alcançados num 

projeto de criação de um Serviço de TI executado com o apoio das 

melhores práticas PMBOK (que pertence ao PMI) e ITIL V3( que pertence ao OGC). 

 

O objetivo desta pesquisa é descrever ambas as práticas, respondendo questões 

como: 

- apresentar necessidades de utilização de modelos de melhores práticas em 

projetos de TI; 

- compreender o propósito exato de cada um dos modelos abordados; 

- apresentar os benefícios de cada modelo; 

- analisar como utilizar simultaneamente as práticas PMBOK e ITIL num projeto de 

Serviço de TI; 

 

Como pesquisa de campo são aplicados os conceitos aqui definidos no ramo de 

Instituições de Ensino. Por motivo de sigilo será utilizado o nome fictício para a 

instituição Universidade Modelo. Os dados para esse estudo foram obtidos através 

de entrevistas informais com funcionários do departamento de TI que atuaram na 

implantação de um sistema acadêmico. Como funcionária da instituição, participei 

também no desenvolvimento do projeto como analista de sistemas. 
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No mercado brasileiro as instituições de ensino privadas são vastas, mas muitas 

vezes são vistas apenas como Instituições de Ensino que oferecem a aprendizagem, 

esquecendo que como qualquer outra empresa deve possuir estratégia empresarial. 

 

O mercado de trabalho é o principal impulsionador do ensino superior, visto que o 

requisito mínimo para empregabilidade de um indivíduo é ter, o ensino médio 

completo. 

 

Para a abordagem da pesquisa foram utilizados conceitos relacionados a projetos e 

serviços, gestão de projetos, gestão de serviços, análise de riscos, qualidade de 

serviços e melhores práticas que estão diretamente relacionados ao sucesso de um 

projeto. Foi utilizado também a quarta edição do guia PMBOK, que é referencia 

mundial para gerenciamento de projetos e a terceira versão do ITIL que fornece em 

vinte e seis processos e funções conceitos de uma estrutura de ciclo de vida de 

serviços bem sucedidos. 

 

Para esse estudo, foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica consultando 

livros, artigos científicos publicados e trabalhos de finalização de cursos. E a 

metodologia utilizada para a pesquisa de campo forma entrevistas informais 

aplicadas pela autora desta monografia. 

 

A pesquisa está estruturada em cinco capítulos, organizados na seguinte estrutura: 

 

Capítulo 1 – Estão descritos: a introdução, motivação e objetivos a serem 

alcançados. 

 

Capítulo 2 – São apresentados os principais conceitos a respeito de Gestão de 

Projetos, com definição de projetos, estruturas organizacionais e a utilização do 

gerenciamento de projetos com as motivações para sua utilização. 

 

Capítulo 3 – É apresentado o conjunto de boas práticas ITIL, com sua origem, 

processos, utilização, benefícios e definição de serviço. 
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Capitulo 4 - É apresentado o conjunto de práticas em gestão de projetos PMBOK, 

com sua origem, áreas de conhecimento, utilização, benefícios e definição de 

processo. 

 

Capitulo 5 – Após a definição das áreas de conhecimento do gerenciamento de 

projetos e de serviços, este capítulo aborda a os itens que devem ser considerados 

ao desenvolver um serviço de TI, tais como qualidade de serviço, análise de 

requisitos, métricas e riscos que quando bem executados reduz a exposição do 

serviço aos riscos associados, agregando mais qualidade ao serviço de TI. 

 

Capitulo 6 - Apresenta pesquisa de campo apontando como as metodologias, ITIL 

V3 e PMBOK, podem ser utilizadas para solucionar os problemas estudados. 

 

Capítulo 7 – São apresentadas as conclusões da pesquisa. 

 

Consta ainda nesta monografia, anexos que contém o grupo de normas técnicas 

ISO 9000, vide Anexo A, e ISO/IEC 20.000, vide Anexo B, que estabelece o modelo 

de gestão da qualidade, promovendo a melhora contínua em produtos e serviços 

prestados. Esta informação não foi considerada se grande importância para esta 

monografia, mas é importante o leitor ter conhecimento das normas, por isso foram 

abordadas no anexo. 

 

Portanto, a proposta deste estudo é mostrar que é possível aplicarmos modelos de 

melhores práticas num projeto, de forma harmoniosa visando à adaptação dos 

modelos no objetivo do negócio.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_de_projectos
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2 GESTÃO DE PROJETOS 

 

 

Este capítulo apresenta um estudo sobre a importância do gerenciamento de 

projetos, seus ciclos, benefícios, dificuldades que podem comprometer o 

desenvolvimento de um projeto e resultados a serem alcançados. 

 

 

2.1 PROJETO 

 

 

Podemos entender como projeto, um esforço temporário aplicado para criar produtos 

ou serviços exclusivos, para uma determinada demanda. É um empreendimento 

com características próprias, conduzido por pessoas. Ou, de acordo com Pfleeger 

(2004), é um processo criativo de transformar o problema em uma solução.  

 

Têm como característica ciclos com início, meio e fim, possuem recursos limitados e 

retornam resultados entregáveis, podendo ser produtos, serviços ou resultados 

exclusivos, que tem como objetivo alcançar metas definidas no início do projeto. 

Devem ser sempre planejados e monitorados por pessoal qualificado, apresentam 

riscos e incertezas. 

 

Desta forma, uma característica do projeto é a progressividade, que segundo o PMI 

(2008) é o fato de incrementar, de acordo com o desenvolvimento das atividades, o 

que foi definido de maneira generalizada no início do projeto. O projeto termina 

quando seus objetivos e metas satisfazem as partes interessadas ou quando seus 

resultados não são mais necessários. 
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Normalmente os projetos são realizados após uma análise estratégica do negócio, 

podendo ser considerado demanda de mercado, avanço tecnológico, solicitações de 

clientes, legalidade e necessidade organizacional. 

 

Um projeto cria entregas exclusivas, como produtos, serviços ou resultados 

singulares. Independente da complexidade, duração e tamanho, o projeto deve ser 

bem gerenciado para que não comprometa o desenvolvimento e resultado do 

produto. As entregas são resultados mensuráveis ou itens específicos que devem 

ser produzidos para que o projeto seja considerado finalizado. 

 

Segundo Heldman (2009), os projetos podem ser finalizados quando são concluídos 

com êxito, são cancelados ou eliminados antes do término, ou transformam-se em 

operações continuadas e deixam de existir como projetos. 

 

Para o PMI (2008), há quatro tipos formais de términos de projetos: 

 Absorção: quando transformam em operações continuadas; 

 Esgotamento: quando os recursos do projeto deixam de ser fornecidos. Pode 

ocorrer quando surge um novo projeto de maior prioridade; 

 Integração: quando os recursos do projeto são alocados em outros projetos 

ou outras áreas da organização; 

 Extinção: ocorre quando o projeto é concluído e aprovado pelas partes 

interessadas. 

 

Segundo Pfleeger (2004), um bom projeto é caracterizado por facilidade de 

entendimento, facilidade de implementação, facilidade em realização de testes, 

facilidade de modificação e de tradução correta das especificações de requisitos. É 

aquele que cumpre suas metas e atende ou excede as expectativas das partes 

interessadas. A capacidade de fazer modificações é importante, pois as mudanças 

podem ser necessárias devido a falhas ou alterações no escopo do projeto. 

 



18 

 

Caso um projeto não seja bem gerenciado, poderá ocorrer um simples atraso ou até 

mesmo o fracasso total do projeto. 

 

Devido à globalização, concorrência, adequação a leis ou normas governamentais, 

atualização tecnológica e uma diversidade de outros fatores, empresas realizam 

projetos para atingirem seus objetivos estratégicos e operacionais. A necessidade 

da realização de projetos dentro do prazo, custo e com qualidade tem sido um fator 

decisivo para o sucesso das empresas. Neste cenário, dominar as práticas de 

gestão de projetos passa a ser não apenas uma necessidade, mas também um 

diferencial profissional de alto valor. 

 

 

2.2 ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

 

 

Assim como os projetos são únicos, as organizações em que são executados 

também são únicas. Toda empresa, independente de seu negócio privado ou da sua 

atuação pública, possui cultura, filosofia e políticas influenciam no modo como o 

projeto deve ser conduzido. 

 

A TI pode ser decisiva para o sucesso de uma organização,  contribuindo para que 

ela seja ágil, flexível e robusta. A fim de garantir esse resultado, é necessário 

traduzir a visão da empresa e sua estratégia em objetivos menores, para então 

identificar as iniciativas de TI que melhor podem contribuir para alcançá-los. A 

estratégia empresarial deve ser provida da alta administração da organização, 

contemplando a empresa em seu todo. 

 

As organizações que conseguirem criar um vínculo entre uma estratégia que 

possibilite agilidade, flexibilidade e robustez, garantindo o resultado conforme visão 

da empresa e focalizando seus investimentos em tecnologia nas áreas importantes 

para o sucesso da estratégia escolhida, seguramente estarão próximas a obter um 

bom desempenho. Uma TI aplicada sem base em estratégia pode gerar uma 

aplicação de TI cara e inútil para o negócio.  
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Segundo Oliveira (2009, p.61), “estratégia empresarial é a ação básica estruturada e 

desenvolvida pela empresa para alcançar, de forma adequada e, preferencialmente, 

diferenciada, os objetivos futuros, no melhor posicionamento da empresa perante 

seu ambiente”.  

 

Walton (1998) explica que, para facilitar a implementação da tecnologia da 

informação na empresa, é necessário instituir uma visão estratégica, ou seja, uma 

visão que, no contexto estratégico, seja não só capaz de alinhar as estratégias de 

negócios, de organização e de tecnologia da informação, mas também de abranger 

a estratégia competitiva e os modelos organizacionais que poderão direcionar o 

sistema de tecnologia da informação. Para o autor, a tecnologia da informação 

abrange três ângulos denominando o triângulo estratégico, formado por estratégia 

de negócios, estratégia de TI e estratégia da organização, conforme figura 2. 

 

 

Figura 2: Triângulo estratégico 

Fonte: Walton (1998, p.60) 

 

A estratégia não é o único fator determinante no sucesso ou fracasso de uma 

empresa. A competência de sua alta administração é tão importante quanto sua 

estratégia. Para que a entidade tenha sucesso em seu projeto de expansão terá que 

fazer um planejamento no qual analise o ambiente interno e externo e suas 

influências. Considerar a cultura da empresa, estrutura organizacional, a 

administração de pessoal, será necessário identificar seus pontos fortes e fracos, 
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avaliar oportunidades e ameaças, estabelecer metas, indicadores de controle, fazer 

um plano de ação e acompanhá-lo.  

 

 

2.3 GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI 

 

 

As organizações, para obterem os benefícios esperados, devem ter a 

conscientização de adotar o gerenciamento de projetos como uma metodologia em 

suas empresas. Este gerenciamento de projetos deve ser feito de forma profissional 

e conduzido por pessoal qualificado.  

 

O gerenciamento deve garantir que a equipe de TI entregue serviços dentre do 

acordado, assegurando que os objetivos planejados no início do projeto serão 

cumpridos, seguindo o termo de abertura projeto e considerando a qualidade do 

serviço. 

 

O termo de abertura do projeto descreve os objetivos do projeto e os requisitos 

gerais necessários para satisfazer as expectativas das partes interessadas. É 

formado por objetivos do projeto, descrição do projeto, requisitos gerais, resumo do 

cronograma dos marcos, resumo do orçamento, justificativa e outras características 

do projeto. 

 

Os processos de gerenciamento de projeto organizam e descrevem a realização do 

projeto. A figura 3 apresenta os cinco grupos de processos em um ciclo de vida de 

projetos, de acordo com PMBOK são eles: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle, e encerramento.  
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Figura 3: Grupo de processos do gerenciamento do projeto 

Fonte: Valeriano (2004, p.58) 

 

Esses grupos são compostos por processos individuais, como no processo de 

iniciação que abrange o termo de abertura do projeto, a identificação das partes 

interessadas e metodologia que será utilizada. Uma necessidade é apresentada, e 

objetivo e missões serão apresentados para solução da necessidade. O ciclo de vida 

de um projeto geralmente define o trabalho a ser executado em cada fase, quem 

está envolvido em cada fase, como controlar e aprovar cada fase.  

 

As partes interessadas num projeto, segundo PMI (2008), são pessoas físicas ou 

jurídicas, internas ou externas, clientes e empresas que estão investindo, 

trabalhando ou que esperam a entrega do produto do projeto, ou seja, que têm 

interesse no resultado do projeto e podem influenciar positivamente ou 

negativamente o objetivo, desenvolvimento e resultados. O gerente terá como 

atribuição gerenciar a atuação de cada parte, analisando a importância de cada um 

e atribuir níveis de atuação, minimizando a interferência, porém sem descartar o 

apoio que as partes interessadas fornecem ao projeto. 

 

Segundo PMI (2008), o termo de abertura  consiste em um texto objetivo e não 

extenso que autoriza formalmente o início do projeto ou de uma fase e contém 

informações suficientes tais como justificativa, objetivos do projeto, cronogramas de 
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marcos, entregas do projeto e nomeação do gerente para que o projeto possa ser 

iniciado. 

 

Um projeto pode ser dividido em fases, cada parte pode ainda ser subdividida para 

que seja melhor compreendida, e assim sucessivamente enquanto houver 

necessidade. 

 

No processo de planejamento as metas e objetivos do projeto são formulados e 

revisados. É neste processo também que são estudadas as melhores alternativas 

para se alcançar os objetivos definidos. Deve ser considerado o orçamento do 

projeto, a definição das atividades, o planejamento do escopo, o desenvolvimento do 

cronograma, a identificação dos riscos, o recrutamento da equipe, atribuições de 

responsabilidades e planejamento das aquisições. Todas as informações aqui 

definidas devem ser atualizadas no decorrer do projeto. 

 

Na execução, os planos do projeto são concretizados, com base na fase de 

planejamento. O processo de execução mantém o plano sob controle e assegura 

que sua execução permaneça em sincronia com os objetivos visados. O tempo e 

recursos definidos são consumidos em grande parte neste processo, por isso os 

cronogramas são os maiores desafios desse ciclo. 

 

Outro documento a ser considerado é o plano de gerenciamento de projeto que 

consiste em conjunto de todos os planos do projeto subsidiários e documenta as 

ações necessárias para definir, coordenar, preparar e integrar todos os planos 

auxiliares em um plano de gerenciamento de projeto. Este documento auxiliará o 

gerente de projetos nas decisões a serem tomadas, auxiliando na execução e 

controle do projeto. 

  

O monitoramento e controle do trabalho do projeto é, segundo PMI (2008), o 

acompanhamento dos processos usados para iniciar, planejar, executar, avaliar e 

encerrar um projeto para atender os objetivos definidos. Caso sejam detectados 

desvios, deverá ser aplicada uma ação corretiva, que pode exigir que o projeto seja 
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retornado para o ciclo de planejamento para realinhar as atividades do projeto, 

garantindo que os objetivos do projeto sejam alcançados. 

 

Sua implementação deve ser realizada sistematicamente, de forma que seus 

princípios sejam colocados em prática da maneira mais adequada às necessidades 

da organização. 

 

No encerramento é realizado o término formal onde as partes interessadas aceitam 

e aprovam os resultados propostos. Nesta etapa, todas as informações do projeto 

devem ser reunidas e armazenadas para que sejam utilizadas futuramente em 

outros projetos, diminuindo erros e riscos ocorridos no projeto atual. Este processo 

auxilia na qualidade do projeto e resulta numa diminuição de tempo para 

identificação de um risco. Serão avaliados o desempenho da equipe no projeto com 

base em erros e acertos, qualidade do serviço prestado e contentamento do cliente 

com o resultado. 

 

É importante destacar que uma fase ou um processo não precisa necessariamente 

iniciar somente com o término da anterior, o que caracteriza o dinamismo do 

desenvolvimento metodológico dos planejamentos dos projetos de sistema da 

informação. Exceto quando é necessário e impossível iniciar uma ação sem que 

tenha o resultado da fase anterior. 

 

A gerência de projetos pode ser aplicada para manter os riscos de fracasso em um 

nível baixo potenciando as oportunidades de ocorrência de eventos favoráveis do 

projeto.  

 

A maioria das perdas em projetos pode ser previstas e muitas vezes evitadas, pois 

em grande maioria são relacionadas a fatores humanos possibilitando que ações 

sejam coordenadas, planejadas e executadas visando diminuir ou eliminar o risco. 

 

De acordo com Kerzner (2008), os fatores críticos no ciclo de vida da gestão de 

projetos são: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco_%28administra%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Oportunidade&action=edit&redlink=1
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 Na fase de aceitação pela gerência executiva: não considerar as 

recomendações dos funcionários, não reconhecer que a mudança é 

necessária e não entender a participação dos executivos na gestão de 

projetos, requisitos incompletos ou ambíguos, recursos financeiros 

insuficientes; 

  

 Na fase de aceitação pelos gerentes de área: disposição a colocar os 

interesses da empresa acima dos interesses pessoais, disposição a aceitar 

responsabilidades, disposição a aceitar o progresso de colegas, relutância a 

compartilhar informações; 

 

 Na fase de crescimento: reconhecer a necessidade de uma metodologia 

empresarial, apoiar um padrão de monitoramento e de relatório, reconhecer a 

importância do planejamento efetivo, desconhecimento do usuário do 

negócio, baixo desempenho da equipe, falta de planejamento; 

 

 Na fase de maturidade: reconhecer que a programação e os custos são 

inseparáveis, rastrear os custos reais, desenvolver treinamento em gestão de 

projetos. 

 

Gerenciar um projeto inclui identificar necessidades, estabelecer objetivos claros e 

alcançáveis, balancear demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo, 

ter liderança, possuir influência sobre a organização, saber negociar e gerenciar 

conflitos, até o encerramento do projeto. 

 

Portanto, o gerenciamento de projetos é a aplicação de um conjunto de melhores 

práticas possibilitando a definição e alcance dos objetivos esperados ao mesmo 

tempo em que o uso de recursos, como tempo, espaço, pessoas, recursos 

financeiros e etc., são otimizados. 

 

É importante ressaltar que as metodologias de gestão de projetos precisam mudar à 

medida que ocorrem mudanças nas organizações, em resposta à constante 

evolução no ambiente empresarial. Estas mudanças exigem plena dedicação dos 
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administradores para que o desenvolvimento do sistema de gestão de projetos se 

integre aos demais sistemas da organização. 

 

 

2.3.1 Melhores Práticas 

 

 

Com o objetivo de fornecer um conjunto de práticas que permita aos gestores de TI 

e às empresas gerenciarem com qualidade e de forma coerente surgiu as Melhores 

Práticas. 

 

Entende-se por Melhores Práticas um conjunto de orientações com aplicações 

correta de habilidades, ferramentas e técnicas que podem aumentar as chances de 

sucesso de um projeto. Esta modelagem deve ser personalizada conforme a 

necessidade da empresa. É importante ressaltar que nenhuma metodologia de 

processos ou conjunto de melhores práticas existente no mercado irá transformar a 

área de TI de uma empresa em curto prazo. É necessário investir em tempo, 

planejamento e compromisso dos interessados. 

 

A existência de uma metodologia reconhecida mundialmente na empresa não é o 

bastante para alcançar a excelência em gestão de projetos. Sua aceitação e 

utilização em conjunto é o que conduzem a excelência. Podem aparecer nas 

relações de trabalho, no desenho de modelos e na forma como as metodologias são 

usadas e implementadas. Elas podem ocorrer em qualquer lugar. 

 

Muitas empresas consideram alguns dos principais fatores críticos para o sucesso e 

indicadores de desempenho como sendo as melhores práticas. As melhores práticas 

são atividades ou processos reutilizáveis que agregam valor ao produto final dos 

projetos. Elas podem aumentar a probabilidade de sucesso de cada projeto quando 

adaptadas à realidade das organizações, considerando sua capacidade tecnológica, 

financeira e humana. 
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Dentre os muitos benefícios para a área de TI com a implantação de melhores 

práticas, estão: 

 Alinhamento com a estratégia do negócio; 

 Reflexo na satisfação dos clientes da área de TI; 

 Redução do custo da área de TI; 

 Impacto no curto prazo; 

 Aumento da confiança e disposição de clientes e investidores, pois resulta 

numa melhoria de imagem para a instituição; 

 Vantagem competitiva; 

 Valorização da TI. 

 

Os principais modelos de gestão adotados por TI são: Cobit, ITIL, CMMI e o PMBOK 

para controle de projetos. Neste momento, estudaremos os modelos ITIL e PMBOK. 

 

Conforme definido no início, atualmente o ITIL é o mais importante framework de 

Gestão de Serviços de TI em ascensão no mercado e o PMBOK é o framework de 

Gestão de Projetos dominante no mercado e pode ser fundamental numa 

implementação ITIL. 
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3 ITIL 

 

 

A ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é um conjunto de boas práticas 

de referência para gerenciamento de processos de TI mais aceito e utilizado 

mundialmente. Pode ser entendida como um instrumento de desenho, 

implementação e gestão de processos internos na tecnologia da informação e 

propõe o seu alinhamento aos negócios das organizações, garantindo a geração e 

agregação de valores. Pode ser aplicado na infraestrutura, operação e manutenção 

de serviços de Tecnologia da Informação. 

 

A ITIL lida com estruturas de processos para a gestão de uma organização. Seu 

foco é descrever os processos necessários para gerenciar a infraestrutura de TI  de 

forma eficiente e eficaz garantindo os níveis de serviços acordados com clientes, 

internos e externos. Propõe que o foco esteja no valor do serviço e não no custo 

envolvido. 

 

Abrange também a efetividade de custos pela otimização do desempenho e na 

utilização dos recursos de TI, disponibilidade para atingir os requerimentos dos 

clientes no que se refere aos níveis de serviço e a continuidade do negócio, aborda 

o aumento da efetividade e da eficiência dos serviços de TI e alinhamento da 

estratégia da área de TI com as necessidades das áreas de negócio da organização, 

compreende a melhora contínua da qualidade dos serviços de TI baseada em 

análise de custo benefício, necessidade de demanda, Gerenciamento Financeiro, 

Retorno de Investimento e documentação dos processos. 

 

A ITIL é adequada para todas as áreas de atividade, independente de tecnologia e 

fornecedor, e é considerado um modelo de referência para a implementação de 

processos de TI. Como dito anteriormente, é baseado nas melhores práticas, 

auxiliando no que fazer e o que não fazer. 
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O foco do ITIL é descrever os processos necessários para gerenciar a infraestrutura 

de TI com efetividade de modo a garantir os níveis de serviços com os 

requerimentos de negócio, sugerindo processos para garantir o combinado com os 

clientes internos e externos. Um serviço é criado por atividades, que são agrupadas 

em processos. A qualidade destas atividades e processos determina a qualidade de 

um determinado serviço. 

 

Conforme Kerzner (2008), podemos notar atualmente nas empresas falta de 

comunicação organizações entre equipe de TI e usuários, deficiência de harmonia 

entre mudanças na infraestrutura e os objetivos de negócio, e entrega de projetos 

com atrasos e acima do orçamento previsto. Através do ITIL é possível o 

fortalecimento dos Controles e da Gestão dos ambientes de TI, esclarecimento dos 

papéis, orientação a processos com significativa redução nos tempos de execução e 

distribuição de serviços, elevação dos níveis de satisfação dos usuários internos e 

clientes com relação à disponibilidade e qualidade dos serviços de TI, redução dos 

custos operacionais de TI, melhoria na comunicação inter-serviços e melhor 

competitividade. 

 

A metodologia ITIL no mercado mundial e brasileiro de TI está em grande ascensão, 

pela procura de mão de obra certificada. Mas para se trabalhar com ITIL é 

necessário ter conhecimentos na área de administração, engenharia, economia, 

ciências da computação e até psicologia, entendimento pleno das práticas 

apresentadas na biblioteca e experiência em implantação. 

 

 

3.1 HISTÓRICO 

 

 

Segundo Magalhães (2007), na década de 1980 a qualidade dos serviços de TI 

oferecidos pelo governo britânicos era tal que se solicitou a então Agência Central 

de Computação e Telecomunicações (Central Computer and Telecommunications 

Agency - CCTA), hoje Departamento de Comercio do Governo, o Office of 

Government Commerce – OGC) o desenvolvimento de um método que 
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possibilitasse às organizações do setor público inglês um uso dos recursos de TI 

capaz de garantir bons resultados a ser eficiente em custos. O objetivo era 

desenvolver um método independente de qualquer provedor. Isso resultou na 

Biblioteca da Infraestrutura de Tecnologia da Informação ITIL. A ITIL desenvolveu-se 

a partir de uma coleção da melhores práticas observadas no setor de serviços de TI.  

 

Em meados de 1990, essa prática passou a ser adotada pelas organizações 

européias privadas, uma vez que a ITIL foi concebida como um padrão aberto, 

viabilizando a aderência à prática ISO 9000, vide anexo A, e ao modelo de 

referencia da European Foundation for Quality Management (EFQM). Alguns anos 

depois, passou a ser utilizada pelos países da América do Norte. Atualmente a ITIL 

é utilizada por organizações públicas e privadas de países de todo o mundo e está 

sob custódia da OGC (Office for Government Commerce) da Inglaterra. 

 

A versão inicial da ITIL consistia em uma biblioteca de 40 volumes, abordando todos 

os aspectos do Gerenciamento de Serviços de TI (GSTI). Em meados de 1990, a 

ITIL foi reconhecida como um padrão no GSTI.  

 

Em 2000 é lançada a versão ITIL v2. Posteriormente, no final de 2007, surgiu a 

terceira versão (ITIL v3) possibilitando o alinhamento da TI com os objetivos do 

negocio de forma madura com um modelo com orientações mais relevantes e fáceis 

de usar, como podemos notar na figura 4. A versão ITIL V3 abrange o ciclo de vida 

de um serviço e o Gerenciamento de Fornecedores, tópicos não analisados na 

versão V2. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_Servi%C3%A7os_de_TI
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Figura 4: Modelo ITIL V3 

Fonte: ITSMF, s.d. 

 

Possui vinte e seis processos e funções, agrupados em cinco volumes, baseados 

em conceitos de estrutura de ciclo de vida de serviços, que são: 

 Estratégia do serviço (Service Strategy): engloba o processo de 

Gerenciamento de Portfólio de Serviços, Gerenciamento da Demanda, 

Gerenciamento Financeiro e Retorno de Investimento;  

 
 Projeto de serviço ou Desenho de serviço (Service Design): apresenta os 

processos de Gerenciamento do Catálogo de Serviços, gerenciamento do 

nível de serviço, Gerenciamento da Capacidade, Gerenciamento da 

Disponibilidade, Gerenciamento da Continuidade do Serviço de TI, 

Gerenciamento da Segurança da Informação e Gerenciamento de 

Fornecedores; 

  
 Transição do serviço (Service Transition): abrange o Gerenciamento da 

Configuração e dos Ativos de Serviço, Gerenciamento de Mudanças, 

Gerenciamento de Liberações e da Distribuição e Gerenciamento do 

Conhecimento; 
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 Operação do serviço (Service Operation): abrange o Gerenciamento de 

Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento de Eventos, 

Gerenciamento de Acessos e Cumprimento de Requisições; 

 
 Melhoria contínua do serviço (Continual Service Improvement): envolve os 

sete processos para melhoria, conforme figura 5. 

 

 

Figura 5: Os 7 passos para melhoria 

Fonte: ITSMF, s.d. 

 

 

3.2 ESTRATÉGIA DO SERVIÇO (SERVICE STRATEGY) 

 

 

Este volume apresenta a fase inicial de um serviço analisando a estratégia a ser 

adotada para o serviço em questão, o mercado de serviços atual, o retorno do 

investimento e o tipo de provimento do serviço. É composto pelos processos: 

 

 Gerenciamento de Portfólio de Serviços: processo que abrange os serviços 

que são oferecidos numa instituição, como novos projetos que são avaliados, 

selecionados e priorizados; projetos existentes que podem ser acelerados, 

postergados e descontinuados. Tem como premissa a organização, 
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documentação e controle de serviços em operação oferecidos na 

organização; 

 

 Gerenciamento da Demanda: processo contínuo que gerencia as demandas 

determinadas pelo negócio. Através dela é possível antecipar a resolução de 

problemas e reduzir custos, por meio da otimização de recursos necessários 

para o negócio analisando a estratégia adotada. Priorização, consolidação e 

escalonamento de requisições são algumas das atividades relativas a este 

processo; 

 

 Gerenciamento Financeiro: processo que introduz uma abordagem financeira 

ao Gerenciamento de Serviços de TI e tem como objetivo garantir que a área 

de TI receba o capital necessário para as operações, identificando, alocando 

e contabilizando os custos dos serviços de TI. Auxilia na tomada de decisões 

utilizando informações monetárias; 

 

 Retorno do Investimento: processo utilizado para mensurar a habilidade do 

uso de bens para a geração de valor adicional. Pode ser utilizado como fator 

decisivo no lançamento de um novo serviço de TI. Tem como foco o retorno 

do investimento antes e depois da execução do processo. 

 

 

3.3 DESENHO DE SERVIÇO (SERVICE DESIGN) 

 

 

Volume onde é realizado o levantamento de requisitos, desenho de serviços, 

tecnologias necessárias, métricas, análise e revisão de todos os processos e 

documentos envolvidos no Desenho de Serviço, produção e manutenção de 

políticas de TI, avaliação de risco e garantia do alinhamento com todas as 

estratégias e políticas do negócio e da TI. Apresenta os processos: 

 

 Gerenciamento do Catálogo de Serviços: fornecer uma fonte de informações 

consistente sobre os serviços de TI oferecidos e garantir que o catálogo seja 

mantido e distribuído para a comunidade de usuários. Deve conter 
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informações como nome do serviço, descrição detalhada do serviço, preço do 

serviço, formas de contratação, restrições do serviço, informações sobre 

atendimento ao usuário entre outras; 

 

 Gerenciamento do Nível de Serviço: tem como objetivo definir, documentar, 

monitorar, mensurar, reportar e revidar o nível dos serviços de TI oferecidos, 

garantir o alinhamento entre o negócio e área de TI. Estabelecer e 

constantemente melhorar o relacionamento entre TI e negócio monitorando a 

satisfação dos clientes e usuários. Neste processo é elaborado o Acordo de 

Nível de Serviço, onde provedor e cliente definem as características principais 

do serviço de TI, como definição do serviço de TI em questão, informações 

sobre a disponibilidade, capacidade, suporte ao cliente, tempo de resposta, 

obrigações específicas das partes, regras para mudanças, regras para 

cobranças, incentivos e penalidades, indicadores de desempenho e etc. O 

gerente do nível de serviço deve possuir fortes habilidades de negociação e 

deve garantir o alinhamento entre o negócio e a área de TI; 

 

  Gerenciamento da Capacidade: processo responsável por assegurar que a 

capacidade da infraestrutura de TI atenda à demanda pelos serviços da 

organização. Produz, mantém e monitora um plano de gerenciamento de 

capacidade apropriado e atualizado, garante que o desempenho dos serviços 

de TI atinja ou exceda os requisitos de desempenho acordados. Auxilia no 

diagnóstico e resolução de incidentes e problemas relacionados à 

capacidade. Deve conter um plano de capacidade que habilite a área de TI a 

prover serviços no nível de desempenho estabelecido conforme nos acordos 

de nível de serviço. Com a implementação deste processo, conforme figura 6, 

é possível eliminar reservas de recursos desnecessários, definir previsões 

mais precisas e confiáveis, melhoria dos serviços de TI pelo maior controle, 

redução de custos e risco de ocorrência de problemas, eliminação de 

aquisições emergenciais; 
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Figura 6: Jogo de equilíbrio 

Fonte: Magalhães (2007, p. 312) 

 

 Gerenciamento da Disponibilidade: tem como objetivo otimizar a capacidade 

da infraestrutura, mantendo e melhorando a disponibilidade dos serviços de 

TI e satisfazendo os objetivos do negócio. É responsável por garantir que a 

disponibilidade dos serviços de TI atinja ou ultrapasse os requisitos 

acordados e garantir melhorias proativas na disponibilidade de serviço de TI a 

custo justificável. Para atingir este objetivo podem der aplicadas 

redundâncias. Para definir a estratégia a ser adotada é necessário determinar 

o valor da indisponibilidade para o negócio para medir os custos, A figura 7 

ilustra a distribuição percentual das causas de indisponibilidade dos serviços 

de TI, onde é possível verificar que a rede e o ambiente são os maiores 

causadores de indisponibilidade num serviço; 
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Figura 7: Distribuição percentual das causas de indisponibilidade dos serviços de TI 

Fonte: Magalhães (2007, p. 388) 

 

 Gerenciamento da Continuidade do Serviço de TI: mantém o plano de 

continuidade de serviços de TI de modo que suporte o plano de continuidade do 

negócio. Este processo deve conduzir regularmente a análise de risco e garantir 

que mecanismos de continuidade e recuperação sejam implementados para que 

os serviços fundamentais para a organização sejam recuperados no menor 

intervalo de tempo possível após a ocorrência de um desastre, e de acordo com 

as prioridades do negócio. Para atingir este objetivo é importante avaliar o 

impacto de mudanças no plano de continuidade. Com a implementação deste 

processo pode-se reduzir os custos no caso de ocorrência de desastres, 

redução do tempo de interrupção dos serviços durante um incidente, potencial 

redução dos seguros a contratar, confiança dos clientes e credibilidade da 

organização; 

  

 Gerenciamento da Segurança da Informação: processo responsável por 

produzir, distribuir e manter uma Política de Segurança da Informação, 

considerando os requisitos do negócio relacionados a segurança da informação. 

Deve documentar todos os controles de segurança, gerenciar vulnerabilidade de 

segurança e incidentes relacionados, melhorar os controles de segurança, 

reduzir os riscos de segurança. Como medidas de segurança podem ser 

adotadas medidas preventivas, redutivas, detectivas, repressivas e corretivas; 
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 Gerenciamento de Fornecedores: responsável por garantir a geração de valor a 

partir de contratos com fornecedores, estes contratos devem estar alinhados a 

necessidade do negócio. Deve gerenciar o desempenho, o relacionamento com 

os fornecedores, o ciclo de vida de contratos e avaliar riscos sobre fornecedores 

e contratos. 

 

 

3.4 TRANSIÇÃO DO SERVIÇO (SERVICE TRANSITION) 

 

 

Volume que orienta o desenvolvimento e implementação em novos serviços e 

mudanças em serviços já existentes. Introduz o Sistema de Gerenciamento de 

Conhecimento dos Serviços. Abrange os processos: 

 

 Gerenciamento da Configuração e dos Ativos de Serviço: identificar, controlar, 

gerenciar, reportar, auditar e verificar itens de configuração de serviço. 

Contabilizar, gerenciar e proteger a integridade dos ativos de serviço e itens 

de configuração através de seus ciclos de vida. Deve garantir que apenas 

itens de configuração aprovados sejam utilizados e proteger a integridade dos 

ativos de serviço e itens de configuração, exemplo: hardware, software, 

documentações, pessoas e serviços. O gerente da configuração é 

responsável pela melhoria contínua deste processo; 

 

  Gerenciamento de Mudanças: responsável por garantir que as mudanças 

sejam documentadas, avaliadas, autorizadas, planejadas, priorizadas, 

testadas, implementadas e revisadas de maneira controlada. As mudanças 

podem ocorrer para efetuar correções, resolvendo incidentes ou problemas; 

implementar melhorias e evoluções em serviços existentes, atender novos 

requisitos do negócio, como legislações ou regulatórios. Neste processo é 

importante medir o quão arriscado é implementar a mudança; 

 

  Gerenciamento de Liberações e da Distribuição: neste processo é construído, 

testado e entregue os serviços especificados pelo desenho de serviço, 
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atendendo os requisitos acordados. È importante utilizar regras neste 

processo de controle de versões. O processo é significante para redução da 

taxa de erro, resultando em um maior nível de serviço para a organização; 

garantia de controle sobre as versões instaladas; e compatibilidade das 

estações-cliente com o sistema dos servidores; 

 

  Gerenciamento do Conhecimento: o objetivo deste processo é garantir que 

informações confiáveis sejam entregues para pessoa correta para garantir a 

tomada de decisão, para isso, deve-se controlar, facilitar o acesso e manter 

um gerenciamento integrado sobre as informações em seus diversos 

ambientes. 

 

 

3.5 OPERAÇÃO DO SERVIÇO (SERVICE OPERATION) 

 

 

Volume que abrange práticas diárias relacionadas a serviços de TI. Propõe medidas 

para alcançar eficácia e eficiência no suporte e entrega de serviços, garantindo 

qualidade para clientes e fornecedores. Relaciona em seus processos como manter 

um serviço estável com a presença de constantes mudanças: 

 

 Gerenciamento de Incidentes: o objetivo do processo é restaurar a operação 

do serviço o mais rápido possível, minimizar o impacto nas operações do 

negócio para que os níveis de qualidade sejam mantidos e avaliar um 

incidente para determinar se a ocorrência pode voltar a ocorrer. Apóia-se na 

Central de Serviços para comunicação de ocorrências de incidentes. Podem 

ser considerados como incidentes problemas de acesso a sistemas, sistemas 

indisponíveis, qualidade de capacidade e disponibilidade abaixo do previsto; 

 

 Gerenciamento de Problemas: responsável por identificar a origem de 

incidentes, problema é causado por incidentes; eliminar incidentes 

recorrentes de forma permanente, prevenir a ocorrência de problemas e seus 

incidentes, minimizar o impacto no negócio dos incidentes e problemas 

conhecidos relacionados a infraestrutura de TI; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
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 Gerenciamento de Eventos: responsável por monitorar e identificar eventos 

que podem ser significativos para a infraestrutura de TI. Após a identificação, 

os eventos podem ser classificados como evento informativo, alerta ou 

exceção para a tomada de decisão. A identificação de eventos é importante 

para viabilizar o Gerenciamento de Incidentes; 

 

 Gerenciamento de Acessos: tem como objetivo prover direitos para que 

usuários tenham acessos a serviços de acordo com a política definida no 

Gerenciamento da Segurança da Informação; 

 

 Cumprimento de Requisições: neste processo o objetivo é auxiliar os clientes 

a resolver suas demandas de maneira a aumentar sua produtividade, reduzir 

a burocracia na solicitação de serviços, centralizar o controle de solicitações 

de serviços e reduzir o custo de mantimento de serviços padrão.  

 

É recomendável que os processos de gerenciamento de incidente, problema e 

mudança, e também a central de serviços estejam integrados. Pois caso as 

mudanças não sejam adequadamente gerenciadas, podem levar a novos incidentes, 

e por conseqüência, a novos problemas. É necessário que o Gerenciamento de 

Problema faça um registro detalhado dos incidentes ocorridos para identificar as 

causas e probabilidade de ocorrência em assunto de problemas que afetam a 

infraestrutura de TI. 

 

 

3.6 MELHORIA CONTÍNUA DO SERVIÇO (CONTINUAL SERVICE 

IMPROVEMENT) 

 

 

Este processo tem como finalidade alinhar e realinhar continuamente os serviços de 

TI as necessidades do negócio, identificar e implementar melhorias nos serviços de 

TI que suportam os processos de negócio, lidar com todas as etapas do ciclo de vida 

dos serviços de TI e implementar atividades de melhoria através do uso de métricas 

e indicadores. 
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A melhora de serviço contínua utiliza o PDCA para aperfeiçoar continuamente a 

qualidade dos serviços, exibido na figura 8. O ciclo conhecido como PDCA (Plan, 

Do, Check, Act) foi introduzido no Japão após a II Guerra Mundial e tem como 

objetivo tornar ágeis e claros os processos envolvidos na execução da gestão 

empresarial, especialmente nas normas de sistemas de gestão. É considerada uma 

ferramenta gerencial de tomada de decisões que garante o alcance das metas 

necessárias à sobrevivência de uma organização, fornecendo também análise e 

melhora dos processos organizacionais aumentando sua eficácia. Pode ser utilizado 

em qualquer empresa de forma a garantir o sucesso nos negócios, 

independentemente da área de atuação da empresa. 

 

 

Figura 8: Ciclo PDCA 

Fonte: Magalhães (2007, p. 73) 

 

É importante para que os processos de uma área mantenham-se sempre 

atualizados, e para que evoluam, melhorando a produtividade. Podemos definir cada 

etapa do ciclo como: 

 

 Plan (Planejar): estabelecer uma meta ou identificar o problema, analisar os 

dados relacionados ao problema, analisar o processo e elaborar um plano de 

ação para atingir as metas propostas, considerando os objetivos da empresa; 
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 Do (Executar): realizar, executar, implementar as atividades conforme foi 

previsto na etapa de planejamento e coletar dados que serão utilizados na 

próxima etapa de verificação do processo; 

  

 Check (Verificar): analisar os resultados da execução e verificar 

continuamente se os objetivos foram atingidos dentro do método definido; 

 

 ACT (Agir): verificar se foram identificados desvios, caso positivo definir e 

implementar soluções que eliminem as suas causas. Caso negativo, realizar 

um trabalho preventivo para que possíveis desvios não ocorram. Reinicie o 

planejamento e comece o processo novamente, de um novo patamar. 

 

O conceito de melhoria contínua, através do ciclo do PDCA, é importante também 

para analisar constantemente a eficácia de uma área, de seus processos e de 

serviços de TI. Essa análise permite visualizar se a área atende atualmente o que 

atendia no mês ou no ano passado. 

 

 

3.7 BENEFÍCIOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DO ITIL 

 

 

Segundo Pinheiro (2006), os benefício que podem ser alcançados com a 

implementação do ITIL são: 

 Melhora na qualidade e satisfação dos clientes nos serviços de TI prestados; 

 Melhora na flexibilidade e adaptação a novos serviços; 

 Maior rapidez na resolução de requisições de clientes; 

 Diminuição na probabilidade de ocorrência de incidentes, diminuindo os riscos 

do serviço; 

 Melhor Gerenciamento do Conhecimento; 

 Maior entendimento da área de TI nas necessidades do negócio; 
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 Redução de custos; 

 Aumento na disponibilidade, eficiência e eficácia nos serviços de TI; 

 Ajuste da capacidade; 

 Regras e responsabilidades no serviço mais definidas; 

 Melhoria na visão da empresa sobre a área de TI; 

 Agregação de valor. 

 

 

3.8 SERVIÇO DE TI 

 

 

Segundo Pinheiro (2006, p.36), podemos entender como serviço “uma forma de 

entregar valor ao cliente facilitando o resultado almejado por eles sem a 

necessidade de arcar com custos específicos e riscos”. 

 

De acordo com o ITIL, serviço é um meio de entregar valor aos clientes, 

promovendo os resultados que os clientes querem alcançar, sem ter que assumir 

custos e riscos.  

 

Serviço pode ser entendido também como quaisquer atividades, que geram 

satisfação ou benefícios, que são colocados a venda. È uma ação executada por 

alguém ou alguma coisa, sendo uma experiência intangível, não podendo ser 

armazenado ou produzido em massa. 

 

Podemos caracterizá-lo também como conjunto de recursos, que façam parte ou 

não da TI, cujo objetivo é satisfazer as necessidades de um cliente e alcançar 

objetivos estratégicos. O ciclo de vida de um serviço de TI é composto pelas 

seguintes fases: 

 

 Requerimento: cliente solicita a área de TI à criação de um serviço; 
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 Política: a área verifica a requisição do serviço observando as políticas para o 

atendimento repercutindo na estratégia a ser adotada para a realização do 

atendimento; 

 

 Estratégia: a área de TI elabora a estratégia a ser adotada, considerando 

fatores críticos para o sucesso e indicadores para monitoramento do serviço; 

 

 Plano: é definido como o serviço será atendido, verificando os componentes 

de infraestrutura necessários; 

 

 Validação: o plano de atendimento é validado de acordo com a demanda do 

cliente, analisando se as necessidades do cliente serão atendidas no plano 

proposto; 

 

 Implementação: é efetuada a instalação e configuração dos componentes de 

infraestrutura de TI necessários para a demanda do cliente, ao final, deverá 

ser validado pelo usuário do serviço; 

 

 Operação: o serviço é disponibilizado e os usuários começar a utilizá-lo. Os 

problemas recorrentes são direcionados e resolvidos, considerando o nível de 

desempenho do serviço acordado; 

 

 Obsolescência: quando o serviço já não é necessário para o negócio ou o 

custo de manutenção não é mais válido, induzindo a sua retirada ou 

renovação. 

 

Para ITIL é definido como um ou mais sistemas de TI que habilitam um processo de 

negócio, onde TI é a combinação de hardware, software, facilidades, processos e 

pessoas, conforme figura 9. 
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Figura 9: Composição de um serviço 

         Fonte: Magalhães e Pinheiros (2007, p.46) 

 

É possível diferenciar os serviços dos produtos por sua intangibilidade, 

indivisibilidade, variabilidade e perecibilidade. A pessoa que presta serviços deve 

entender essas características e como afetam na organização. 

 

Segundo pesquisa do GARTNER GROUP (2002), citada em Magalhães e Pinheiro 

(2007), falhas em serviços de TI já causaram grandes prejuízos financeiros para 

muitas empresas. A mesma pesquisa apontou que 80% da inatividade nos serviços 

de TI são decorrentes de problemas como: aplicações não testadas, má gerência de 

mudanças, sobrecarga de processamento, falhas em procedimentos, entre outros. 

 

O valor do serviço é medido pela sua utilidade e garantia. Utilidade é servir um 

propósito, melhorando o desempenho médio. Garantia é servir para uso, reduzindo 

variações de desempenho.  

 

Um serviço pode ser composto de diversos projetos e para o gerenciamento de 

serviços a ITIL recomenda a utilização de uma metodologia específica, como o 

PMBOK. 
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4 PMBOK 

 

 

Este capítulo apresenta um estudo o conjunto de práticas em gestão de projetos 

PMBOK, descrevendo sua origem, o conceito de processo e sua utilização com foco 

em nove áreas do conhecimento. 

 

O PMBOK (Project Management Body of Knowledge) é um conjunto de práticas em 

gestão de projetos criado pelo Project Management Institute (PMI), uma instituição 

americana sem fins lucrativos voltada ao gerenciamento de projetos. 

 

 

4.1 ORIGEM 

 

 

Criado em 1969, com sede na Filadélfia, Pensilvânia e Estados Unidos, o PMI, uma 

instituição sem fins lucrativos, foi fundado por cinco voluntários. Teve sua primeira 

publicação pela PMI em 1987, como tentativa de documentar e padronizar práticas e 

informações aceitas como gerenciamento de projeto. A primeira versão oficial do 

guia foi lançada em 1996, após quatro anos, em 2000, foi lançada a segunda edição. 

 

Em 2004 a instituição lança a terceira edição, esta versão teve maior numero de 

alterações desde o seu lançamento. A quarta edição foi lançada em 2008 e sua 

tradução para demais línguas foi finalizada em 2009. As principais diferenças entre a 

terceira e quarta versão são a inclusão de coleta de requisitos e identificação de 

partes interessadas. 

 

Atualmente, o PMI é considerado uma comunidade global, possui mais de 305.127 

associados, com membros em mais de 171 países e é a maior referência mundial 

em gerenciamento de projetos. No Brasil, contamos com cerca de 7000 associados 

segundo HELDMAN (2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_de_projectos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
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O guia enfatiza a utilização da boa prática de acordo com a estratégia do negócio, 

de modo que não signifique que o conhecimento e as práticas devem ser aplicados 

uniformemente a todos os projetos sem considerar se são ou não apropriados. Uma 

boa prática significa que o conhecimento e as práticas devem ser aplicadas de 

acordo com a necessidade do negócio. 

 

Também apresenta um vocabulário comum para se discutir, escrever e aplicar o 

gerenciamento de projetos permitindo o intercâmbio eficiente de informações entre 

os profissionais de gerência de projetos. 

 

O guia é baseado em processos, adotada para descrever de forma organizada o 

trabalho a ser realizado durante o projeto. Essa abordagem é semelhante à 

empregada por outras normas como a ISO 9000, vide anexo A. Os processos 

descritos se relacionam e interagem durante a condução do trabalho, a descrição de 

cada um deles é feita em termos de: 

 

 Entradas (documentos, planos, desenhos etc.); 

 Ferramentas e técnicas (que se aplicam as entradas); 

 Saídas (documentos, produtos etc.). 

 

O conhecimento de gerenciamento de projetos, descrito no guia PMBOK, versão 

2008, consiste em: 

 
 Definição do ciclo de vida e da organização de um projeto; 

 Cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos; 

 Quarenta e dois processos; 

 Nove áreas de conhecimento: 

1. Gerenciamento de integração do projeto ou Gestão da integração do 

projeto; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_integra%C3%A7%C3%A3o_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_integra%C3%A7%C3%A3o_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_integra%C3%A7%C3%A3o_do_projeto
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2. Gerenciamento do escopo do projeto ou Gestão do âmbito do projeto; 

3. Gerenciamento de tempo do projeto ou Gestão do tempo do projeto; 

4. Gerenciamento de custos do projeto ou Gestão de custos do projeto; 

5. Gerenciamento da qualidade do projeto ou Gestão da qualidade do 

projeto; 

6. Gerenciamento de recursos humanos do projeto ou Gestão dos 

recursos humanos do projeto; 

7. Gerenciamento das comunicações do projeto ou Gestão das 

comunicações do projeto; 

8. Gerenciamento de riscos do projeto ou Gestão dos riscos do projeto; 

9. Gerenciamento de aquisições do projeto ou Gestão das aquisições do 

projeto. 

 

 

4.2 PROCESSO 

 

 

Podemos entender como processo uma série de ações, realizados por pessoas, que 

em conjunto com o uso de ferramentas, metodologias e tecnologia geram 

informações que são utilizadas para cumprir as estratégias estabelecidas pela 

empresa, ou segundo Magalhães e Pinheiros (2007, p.41), “um conjunto de 

atividades para atingir um determinado objetivo”.  

 

Por serem realizados por pessoas em conjunto com sistemas de informações, os 

riscos que podem ocorrer são aqueles que afetam as pessoas e sistemas de 

informações. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_do_escopo_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_do_%C3%A2mbito_do_projecto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_tempo_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_tempo_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_custos_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_custos_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_da_qualidade_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_da_qualidade_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_da_qualidade_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_recursos_humanos_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_recursos_humanos_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_recursos_humanos_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerenciamento_das_comunica%C3%A7%C3%B5es_do_projeto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerenciamento_das_comunica%C3%A7%C3%B5es_do_projeto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerenciamento_das_comunica%C3%A7%C3%B5es_do_projeto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_riscos_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_riscos_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_aquisi%C3%A7%C3%B5es_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_aquisi%C3%A7%C3%B5es_do_projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_aquisi%C3%A7%C3%B5es_do_projeto
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4.3 ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 

 

Como dito anteriormente, o gerenciamento de projetos é organizado em áreas de 

conhecimento, em que cada área é descrita por meio de processos. São 

recomendadas nove áreas de conhecimento. Para compreender cada uma delas 

analisemos suas características: 

 

 

4.3.1 Gerenciamento de Integração do Projeto 

 

 

A área de Gerenciamento de Integração de Projetos envolve aspectos do plano de 

projeto, identificação e definição do trabalho do projeto, gerenciar as expectativas do 

cliente e partes interessadas. Contempla os processos necessários para assegurar 

que todos os elementos do projeto sejam adequadamente coordenados. Esta área 

possui seis processos: 

 

 Desenvolver o termo de abertura do projeto: o propósito deste processo é 

autorizar o início de um projeto ou da sua próxima fase, dá ao gerente 

autonomia para aplicar recursos. Este termo é composto por propósito do 

projeto, objetivos mensuráveis e critérios de aceitação, requisitos em alto 

nível, descrição do projeto, cronograma resumido em marcos, orçamento 

resumido, requisitos de aprovação do projeto, gerente de projetos designado 

e suas responsabilidades, nome e responsabilidade das pessoas que 

autorizam o termo. Segundo o PMI (2008, p.68), “é o reconhecimento por 

escrito da existência do projeto, o projeto é inicializado quando o termos de 

abertura do projeto é assinado.”  Este processo ocorre na fase de iniciação do 

projeto; 

 

 Desenvolver o plano de gerenciamento de projeto: tem como objetivo 

direcionar a execução do projeto. O plano de projeto é um documento 

aprovado formalmente, utilizado para gerenciar e controlar a execução do 

projeto. Deve estar sempre atualizado com as mudanças do projeto. É 
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composto por processos que serão utilizados para executar cada fase do 

projeto, ciclo de vida utilizado, métodos para a execução do trabalho, plano 

de gerenciamento de mudanças, gerenciamento da configuração, revisões do 

gerenciamento de conteúdo, questões e decisões pendentes, lista de marcos, 

calendário de recursos, linha de base do cronograma, dos custos e da 

qualidade, e registros dos riscos. Este processo ocorre na fase de 

planejamento do projeto; 

 

 Orientar e gerenciar a execução do projeto: para garantir a qualidade do 

projeto é necessário orientar e gerenciar a execução do projeto, executando 

ações como formar, treinar e gerenciar os membros da equipe do projeto; 

obter, gerenciar e utilizar recursos; implementar normas e métodos 

planejados; gerenciar riscos e implementar atividades de resposta a riscos; 

gerenciar vendedores e fornecedores; e etc. Este processo ocorre na fase de 

execução do projeto; 

 

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto: este processo é necessário para 

coletar, medir e distribuir informações sobre o desempenho e avaliar 

melhorias no processo. Através deste processo é possível medir o 

desempenho do projeto em relação ao escopo, cronograma, custo, recursos, 

qualidade e riscos.  Ocorre na fase de monitoramento e controle do projeto; 

 

 Realizar o controle integrado de mudanças: dificilmente um projeto segue com 

exatidão o plano de Gerenciamento de Projeto, pois ao decorrer do projeto 

são realizadas muitas mudanças. Este processo verifica se a mudança foi 

aprovada pelas partes interessadas e gerencia sua inclusão. Ocorre na fase 

de monitoramento e controle do projeto; 

 

 Encerrar o projeto ou fase: é o processo de finalização de todas as atividades 

de uma fase ou projeto. O gerente deverá revisar as informações do projeto 

assegurando que as necessidades do cliente foram atendidas. Neste 

processo é importante a coleta de resultados e documentação para que seja 

utilizado como base em projetos futuros. Ocorre na fase de encerramento do 

projeto. 
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4.3.2 Gerenciamento do Escopo do Projeto 

 

 

O Gerenciamento do Escopo do Projeto trata da definição do trabalho do projeto, 

identificando o que está e não está relacionado ao projeto, ou seja, contempla os 

processos necessários para assegurar que no projeto esteja incluso todo o contexto 

para a elaboração bem sucedida. 

 

Para o gerenciamento do escopo deve-se abranger a definição e detalhamento de 

entregas, requisitos do projeto, criação do plano de gerenciamento de escopo e 

controle das modificações dos processos. Possui cinco processos: 

 

 Coletar os requisitos: o objetivo deste processo é definir e documentar o 

patrocinador do projeto, o cliente, as expectativas e necessidades das partes 

interessadas para satisfazer o objetivo do projeto. Segundo o PMI (2008, 

p.103), “os requisitos precisam ser documentados, analisados e quantificados 

de uma maneira suficientemente detalhada para que possam ser medidos 

depois que o trabalho do projeto iniciar”. Os requisitos são essenciais para a 

estimativa de custos e desenvolvimento do cronograma do projeto e o 

planejamento da qualidade. Este processo ocorre na fase de planejamento do 

projeto; 

 

 Definir o escopo: o objetivo deste processo é desenvolver e documentar uma 

descrição detalhada das entregas do projeto e dos trabalhos necessários para 

produzi-las. Esse processo é elaborado na medida em que mais detalhes do 

projeto se tornam conhecidos. O elemento objetivo do projeto do termo de 

abertura do projeto é importante para elaboração do escopo do projeto. Este 

processo ocorre na fase de planejamento do projeto; 

 

 Criar a Estrutura Analítica Projeto (EAP): o PMI (2008, p.121) descreve esse 

processo como “uma decomposição hierárquica orientada pelas entregas do 

trabalho a ser executado pela equipe do projeto, a fim de alcançar os 
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objetivos do projeto e criar as entregas necessárias, a EAP define o escopo 

total do projeto”. A EAP equivale a um acordo básico entre as partes 

interessadas e os integrantes da equipe com relação ao escopo do projeto. A 

exatidão da EAP depende da exatidão da lista de requisitos e entregas. Este 

processo ocorre na fase de planejamento do projeto; 

 

 Verificar o escopo: processo de formalização da aceitação de entregas 

concluídas do projeto. É realizada a revisão das entregas com o cliente ou 

patrocinador para garantir que foram concluídas suficientemente e obter a 

aceitação formal das entregas. Este processo ocorre na fase de 

monitoramento e controle do projeto; 

 

 Controlar o escopo: processo de monitoramento do escopo e gerenciamento 

das mudanças realizadas. Este processo ocorre na fase de monitoramento e 

controle do projeto. 

 

 

4.3.3 Gerenciamento de Tempo do Projeto 

 

 

O Gerenciamento do Tempo do Projeto tem como objetivo estimar a duração das 

atividades do projeto, elaborar, monitorar e controlar desvios do cronograma. Esta 

área é responsável pela conclusão do projeto no prazo acordado. A área é composta 

por seis processos: 

 

 Definir atividades: documenta as atividades específicas para realizar as 

entregas definidas na EAP. Segundo PMI (2008, p.149), o objetivo deste 

processo é “decompor os pacotes de trabalho em atividades do cronograma a 

partir das quais as bases para estimativas, agendamento, execução, 

monitoramento e controle sejam facilmente assistidas e alcançadas”. Ocorre 

na fase de planejamento do projeto; 

 

 Sequenciar as atividades: abrange a identificação e documentação dos 

relacionamentos entre as atividades do cronograma. As atividades do 



51 

 

cronograma devem ser sequenciadas usando as relações de prioridade 

adequadas, além de antecipações e atrasos. O sequenciamento ocorre no 

processo de planejamento do projeto; 

 

 Estimar os recursos da atividade: processo de identificação dos recursos 

necessários e quantidade correspondente a cada atividade definida no 

cronograma do projeto. A lista de recursos varia de acordo com o projeto, 

podendo incluir pessoas, equipamentos, suprimentos, materiais, software, 

hardware e etc. Ocorre no processo de planejamento do projeto; 

 

 Estimar as durações da atividade: utiliza as atividades definidas na EAP, a 

lista de atividades, recursos e o período de trabalho necessário para concluí-

las. Ocorre no processo de planejamento do projeto; 

 

 Desenvolver o cronograma: define tarefas e suas respectivas datas de inicio e 

término. Uma vez aprovado, o cronograma serve como base para controle do 

projeto em processos futuros. Antes de elaborar o cronograma, é 

imprescindível que os processos anteriores estejam concluídos. Ocorre no 

processo de planejamento do projeto; 

 

 Controlar o cronograma: é o processo de monitoramento do projeto para 

atualização do seu desenvolvimento e gerenciamento das mudanças feitas no 

cronograma. Está relacionado à situação atual do cronograma do projeto, 

fatores que criam mudanças no cronograma e gerenciamento das mudanças. 

Ocorre na fase de monitoramento e controle do projeto. 

 

 

4.3.4 Gerenciamento dos Custos do Projeto 

 

 

O Gerenciamento dos Custos do Projeto define estimativas de custos e recursos, e é 

responsável por gerenciar o orçamento para que não exceda o acordado. Deve 

otimizar custos para melhor qualidade, desempenho e lucro, examinando os 

processos para identificar custos desnecessários. É composta pelos processos: 
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 Estimar os custos: determina uma estimativa de custo dos recursos 

necessários para as atividades descritas na EAP. A definição do escopo é um 

elemento essencial para a determinação dos custos, sem seu entendimento a 

estimativa de custos será irreal. Este processo ocorre na fase de 

planejamento do projeto; 

 

 Determinar o orçamento: são feitas estimativas de custos para diferentes 

atividades e é definida uma linha de base de desempenho dos custos que 

pode ser utilizado como parâmetro na avaliação do desempenho do projeto. 

Os processos Estimar os Custos e Determinar o Orçamento podem ser 

executados simultaneamente. Este processo ocorre na fase de planejamento 

do projeto; 

 

 Controlar os custos: controlar as alterações no orçamento do projeto e 

identificar as variações dos custos. Deve estar sempre alinhado com o 

Controle de Mudanças e Controle do Cronograma. Este processo ocorre na 

fase de monitoramento e controle do projeto. 

 

 

4.3.5 Gerenciamento da Qualidade do Projeto 

 

 

O Gerenciamento da Qualidade do Projeto assegura que o projeto esteja em 

conformidade com o acordado e atenda as necessidades do cliente. Concentra-se 

na qualidade do produto e dos processos que envolvem o ciclo de vida do projeto. É 

responsável por avaliar, monitorar e comparar os resultados obtidos com os padrões 

de qualidade estabelecidos no planejamento do projeto. Possui três processos: 

 

 Planejar a qualidade: processo que abrange a forma como a equipe de 

gerenciamento do projeto irá aplicar as políticas de qualidade, documenta 

recursos necessários para aplicação do plano de qualidade, responsabilidade 

da equipe na implementação da qualidade e demais processos envolvidos. 
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Deve considerar o orçamento e prazos do projeto.  Este processo ocorre na 

fase de planejamento do projeto; 

 

 Realizar a garantia da qualidade: processo responsável por aplicar as 

atividades de qualidade planejadas para garantir que o projeto atenda o nível 

de qualidade acordado. Ocorre na fase de execução do projeto; 

 

 Realizar o controle da qualidade: monitorar resultados do projeto para verificar 

se o projeto está conforme os padrões relevantes de qualidade e verificação 

para eliminar causas de um desempenho insatisfatório. Este processo ocorre 

na fase de monitoramento e controle do projeto. 

 

 

4.3.6 Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto 

 

 

O Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto envolve todos os aspectos do 

gerenciamento e da interação das pessoas, como liderança, resolução de conflitos, 

orientação. Esta área visa otimizar recursos humanos empregados no projeto. Estão 

envolvidas neste processo a equipe do projeto, as partes interessadas e clientes. 

Consiste em quatro processos: 

 

 Desenvolver o plano de recursos humanos: documenta as funções e 

responsabilidades da equipe do projeto, definindo as relações e subordinação 

de cada um. A pessoa pode ser interna ou externa a organização. Deve-se 

considerar disponibilidade de recursos, níveis de experiência, interesses e 

necessidade de treinamento. Este processo ocorre na fase de planejamento 

do projeto; 

 

 Mobilizar a equipe do projeto: processo de aprovação da obtenção dos 

integrantes da equipe do projeto e obtenção da equipe necessária para 

concluir as designações do projeto. Ocorre na fase de execução do projeto; 

 

 Desenvolver a equipe do projeto: processo de melhoria de capacidades, 

interação e ambiente da equipe para melhorar o desempenho do projeto. Os 
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gerentes de projetos devem possuir habilidades para motivar as equipes de 

projetos a obter um alto desempenho da equipe e cumprir os objetivos do 

projeto. Ocorre na fase de execução do projeto; 

 

 Gerenciar a equipe do projeto: processo que se preocupa com o desempenho 

de cada integrante da equipe, fornece feedback, gerência conflitos, resolve 

questões e gerencia mudanças para otimizar o desempenho do projeto. 

Ocorre na fase de execução do projeto. 

 

 

4.3.7 Gerenciamento das Comunicações do Projeto 

 

 

O Gerenciamento das Comunicações do Projeto está relacionado com as 

habilidades gerais da comunicação, visa garantir que todas as informações 

relevantes do projeto sejam coletadas, documentadas, arquivadas e descartadas, 

quando necessário, de forma que as informações importantes para o projeto estejam 

asseguradas. É composta por cinco processos: 

 

 Identificar as partes interessadas: processo responsável por identificar e 

documentar todas as pessoas ou organizações interessadas no projeto, que 

de alguma forma podem ser afetadas ou que exercer influência no projeto. 

Interesses, envolvimento e impacto das partes interessadas também devem 

ser documentados. Este processo ocorre na fase de iniciação do projeto; 

 

 Planejar as comunicações: define a abordagem de comunicação que será 

adotada no projeto e verifica as necessidades que as partes interessadas tem 

sobre a informação. Gerencia a segurança e disponibilidade da informação. 

Este processo ocorre na fase de planejamento do projeto; 

 

 Distribuir as informações: mantém as partes interessadas devidamente 

informadas do que acontece no projeto, através de relatórios, reuniões e etc. 

Este processo ocorre na fase de execução do projeto; 
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 Gerenciar as expectativas das partes interessadas: relaciona a satisfação das 

necessidades das partes interessadas com solução de problemas e melhora 

no desempenho do projeto através de mudanças solicitadas. Com o 

gerenciamento das expectativas das partes interessadas a possibilidade de 

satisfazer os objetivos do projeto aumenta, porque os problemas são 

resolvidos em curto prazo e as interrupções durante o projeto são 

restringidas. Este processo ocorre na fase de execução do projeto; 

 

 Reportar o desempenho: processo responsável por documentar e distribuir 

informações sobre o desempenho do projeto com relatórios de 

desenvolvimento do projeto, progressos e previsões. Ocorre na fase de 

monitoramento e controle do projeto. 

 

 

4.3.8 Gerenciamento dos Riscos do Projeto 

 

 

O Gerenciamento dos Riscos do Projeto é responsável pela identificação, análise e 

planejamento dos riscos que podem comprometer o projeto, ou seja, tomar 

iniciativas para minimizar o impacto de riscos negativos e maximizar a probabilidade 

de riscos positivos.  Contém seis processos: 

 

 Planejar o gerenciamento dos riscos: assegura a quantidade apropriada de 

recursos e tempo dedicados ao gerenciamento de riscos. Os riscos 

associados a um projeto normalmente estão relacionados a tempo, custo, 

escopo e qualidade. O plano de gerenciamento de riscos especifica como os 

riscos serão definidos, monitorados, implementados e controlados no 

desenvolvimento do projeto, é o apoio para todos os processos do 

Gerenciamento de Riscos do Projeto. Este processo ocorre na fase de 

planejamento do projeto; 

 

 Identificar os riscos: processo responsável por identificar e documentar todos 

os riscos capazes de afetar o projeto. Este processo é executado 

continuamente no decorrer do projeto, pois à medida que o projeto evolui 
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novos riscos podem surgir. Este processo ocorre na fase de planejamento do 

projeto; 

 

 Realizar analise quantitativa de riscos: avalia os impactos e quantifica a 

exposição do projeto aos riscos de possibilidade de ocorrência e seus 

impactos sobre os objetivos do projeto. O objetivo deste processo é 

quantificar os possíveis resultados e probabilidades do projeto, identificar os 

riscos que demandem maior atenção, determinar a probabilidade de atingir os 

objetivos do projeto, identificar metas de cronograma, custos ou escopo 

realista e viável, tomar as decisões necessárias quando os resultados forem 

incertos. Este processo ocorre na fase de planejamento do projeto; 

 

 Realizar analise qualitativa de riscos: processo responsável pela detecção do 

impacto dos riscos identificados e sua probabilidade de ocorrência, classifica 

e avalia os riscos por prioridades e tolerância. Este processo deve ser 

realizado durante todo o projeto planejamento. Este processo ocorre na fase 

de planejamento do projeto; 

 

 Planejar as respostas a riscos: especifica as medidas a serem tomadas para 

reduzir ameaças e aproveitar oportunidades encontradas no processo de 

análise de risco. Aborda os riscos pela prioridade, introduzindo recursos e 

atividades no orçamento, no cronograma e no plano de gerenciamento do 

projeto, caso necessário. Este processo ocorre na fase de planejamento do 

projeto; 

 

 Monitorar e controlar os riscos: processo onde ocorre a implementação dos 

planos de respostas a riscos, acompanhamento dos riscos identificados, 

identificação e respostas a novos riscos e avaliação da eficácia do processo 

de  riscos durante o projeto. Este processo ocorre na fase de monitoramento 

e controle do projeto. 
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4.3.9 Gerenciamento das Aquisições do Projeto 

 

 

O Gerenciamento das Aquisições do Projeto abrange os processos relacionados à 

compra de bens ou serviços externos da organização provedora do projeto. Possui 

os seguintes processos: 

 

 Planejar as aquisições: processo que identifica necessidades do projeto que 

possam ser melhor atendidas com a aquisição de produtos e serviços de 

outra organização, documenta decisões de compras no projeto, identificando 

e abordando possíveis fornecedores. É utilizado quando a organização 

adquire mercadoria ou serviços de outras organizações. Este processo ocorre 

na fase de planejamento do projeto; 

 

 Realizar aquisições: processo que gerencia e avalia propostas de potenciais 

fornecedores, busca de fornecedores e aprova contratos. Este processo 

ocorre na fase de execução do projeto; 

 

 Administrar aquisições: processo de gerencia as relações de aquisição, 

monitorando o acordado em contrato e faz mudanças e correções quando 

necessário. Verifica se as partes envolvidas estão cumprindo seus 

comprometimentos, protegendo seus direitos legais. Ocorre na fase de 

monitoramento e controle do projeto; 

 

 Encerrar aquisições: processo de encerramento de aquisições no projeto, o 

processo verifica se o resultado obtido foi satisfatório. Este processo ocorre 

na fase de encerramento do projeto. 
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5 QUALIDADE EM SERVIÇOS DE TI 

 

 

Neste capítulo são abordados os itens que devem ser considerados ao desenvolver 

um serviço de TI, tais como qualidade de serviço, análise de requisitos, métricas e 

riscos que quando bem executados reduz a exposição do serviço aos riscos 

associados, agregando mais qualidade ao serviço de TI. 

 

 

5.1 QUALIDADE 

 

 

A qualidade é um conceito de extrema importância para as organizações e vem 

aumentando nos últimos anos em todos os setores. A melhoria contínua da 

qualidade é um dos maiores desafios a serem enfrentados pelas organizações, não 

importa o tamanho ou ramo, todos são cada vez mais ativos e mais exigentes, 

especialmente as que procuram desenvolver vantagens competitivas sobre as 

organizações concorrentes, não é apenas um diferencial, mas um requisito 

obrigatório. 

 

Este fator é impulsionado pela globalização e grande concorrência no mercado, 

cada vez mais as empresas e clientes estão buscando maior qualidade em seus 

serviços adquiridos. Isso porque a qualidade de um produto representa a imagem de 

uma empresa para o cliente. Este é um fator que pode determinar o sucesso ou 

fracasso de uma empresa, se continuará ou não com suas operações no mercado, 

poderá trazer novos negócios para a empresa ou danos irreversíveis. 

 

A palavra qualidade vem do latim qualitas, utilizada para significar um grau de 

excelência de produto ou serviço, conformidade de requisitos, inexistência de 

defeitos, imperfeições ou contaminação.  
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Segundo Pfleeger (2004), a qualidade pode ser representada por cinco perspectivas 

diferentes: 

 

 A visão transcendental, onde a qualidade é algo que podemos reconhecer, 

mas não podemos definir; 

 

 A visão do usuário, onde a qualidade é a adequação ao propósito pretendido; 

 

 A visão do fabricante, onde a qualidade é a conformidade com a 

especificação; 

 

 A visão do produto, onde a qualidade está relacionada às características 

inerentes ao produto; 

 

 A visão do mercado, onde a qualidade depende do valor que os 

consumidores estão dispostos a pagar pelo produto. 

 

Frequentemente, clientes ou profissionais de marketing adotam a visão de qualidade 

do usuário, os pesquisadores geralmente têm a visão do produto, e a equipe de 

desenvolvimento têm a visão do fabricante. Essas divergências podem causar 

confusão e desentendimento que poderá levar a decisões erradas. 

 

A qualidade é entendida hoje como um objetivo de negócio. Com efeito, seja para 

conquistar metas como a exportação, ou muitas vezes para resistir às pressões da 

concorrência do mercado interno, traçar estratégias de qualidade representam 

muitas vezes o investimento certo para superar as dificuldades, de acordo com 

Laurindo (2008). Como o mercado é formado por constantes transformações, é 

imprescindível que as empresa acompanhem as transformações para se adequar 

neste novo ambiente. 

 

O PMI (2008) define qualidade como a totalidade das características de uma 

organização que se apóia em suas habilidades para satisfazer as necessidades 

declaradas ou implícitas e é afetada pelo escopo, tempo e custos, ou seja, é 

necessário equilibrar as necessidades dos clientes e usuários com a capacidade 

disponível e os custos definidos pelo negócio. 
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Legalmente, não é obrigatório que um projeto siga normas de qualidades, mas é 

interessante para o resultado do projeto. Essas normas podem ser estabelecidas 

pela organização ou por agências independentes como a ISO. Segundo o PMI 

(2008) a área de gerenciamento da qualidade deve seguir a ISO. 

 

Como exemplo, podemos citar a norma ISO 20.000, vide anexo B, que como dito 

anteriormente, está presente no ITIL V3 auxiliando a gerenciar e melhorar serviços 

oferecidos pela TI ao utilizar processos de auditorias, fornecendo processos e 

critérios de avaliação. A realização de auditorias pode garantir a qualidade dos 

serviços prestados e melhor utilização de recursos. 

 

Para atingirmos a satisfação do cliente devemos criar serviços e produtos 

superiores, equipe de venda e entrega de serviços e produtos altamente capacitados 

e processos de suporte rápidos, baratos e eficazes. Garantir que os serviços de TI 

sejam continuamente mantidos e aperfeiçoados cria uma relação de negócio eficaz 

entre TI e seus clientes. 

 

Para que a qualidade num serviço de TI seja alcançada a definição com precisão de 

requisitos é de suma importância. Através dela, os recursos e esforços da equipe 

serão empregados num projeto que atenda ou não os requisitos do cliente. 

 

Por isso, é necessário negociar, definir, medir, administrar e melhorar a qualidade 

dos serviços de TI a um custo aceitável. Encontrar um equilíbrio entre a oferta e a 

procura de qualidade, a facilidade de uso pelo cliente e o custo dos serviços de TI. E 

administrar restrições de escopo, tempo e custos. 

 

Segundo o PMI (2008), existem três processos que garantem atender as 

expectativas do cliente num produto ou serviço: 

 

 Planejamento da qualidade: plano auxiliar do plano de gerenciamento do 

projeto que descreve como a equipe do projeto irá implantar os padrões de 

qualidade estabelecidos pela área envolvida; 



61 

 

 

 Garantia da qualidade: aplicação das atividades planejadas e sistemáticas 

que garantem que o projeto concentre todos os processos que visam atender 

os requisitos; 

 

 Controle da qualidade: acompanhamento dos resultados do projeto com o 

objetivo de verificar se estão de acordo com os padrões de qualidade e 

eliminar os itens que possam gerar insatisfação para o cliente. 

 

Devido a importância, a equipe que será responsável pelo controle de qualidade 

deverá conhecer bem as características do produto, as necessidades do cliente e ter 

conhecimento prático de controle estatístico de qualidade. 

 

O nível de satisfação do cliente pode determinar a qualidade de um serviço e pode 

ser visto como uma forma de buscar melhorias. Porém sua satisfação pode ser 

afetada pelas expectativas geradas e pode ser caracterizado como: 

 

 Serviço esperado: resultado que o cliente espera receber pelo valor pago; 

 

 Serviço adequado: serviço que atende as necessidades expressas pelo 

cliente; 

 

 Serviço desejado: é o que o cliente deseja receber a mais do que ele 

expressou necessitar; 

 

 Serviço previsto: cliente recebe serviço acordado com o fornecedor; 

 

 Serviço percebido: é como o cliente percebe o serviço prestado, relacionando 

o serviço adequado com o serviço desejado. 
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Figura 10: Modelo conceitual da avaliação de serviços 

Fonte: Magalhães e Pinheiros (2007, p.54) 

 

Analisando a figura 10, identificamos que o nível de serviço desejado pelo cliente 

pode assumir o serviço com qualidade acima da expectativa e o serviço adequado 

podemos considerar como serviço de baixa qualidade. Entre os dois níveis, existe a 

área de tolerância que pode não atender totalmente as expectativas do cliente, mas 

é aceitável em determinadas circunstâncias. Portanto, quando o serviço atinge o 

nível esperado, pode ser considerado como serviço de qualidade superior. Se a 

entrega do serviço ficar na área de tolerância, é considerado satisfatório. Mas se a 

qualidade ficar abaixo do nível de serviço adequado, é considerado um serviço com 

qualidade inferior, gerando insatisfação. 

 

Na prestação de serviços de TI é muito difícil definir qualidade e mantê-la, como 

poderia ser feito numa indústria manufatureira, devido a: 

 

 Cada cliente é diferente; 

 O resultado de muitos serviços é intangível; 

 Os serviços não produzidos e consumidos simultaneamente; 

 Padrões não estão disponíveis; 

 Alto nível de personalização; 

 Os usuários estão presentes enquanto o serviço é realizado. 
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5.2 ANÁLISE DE REQUISITOS 

 

 

De acordo com Pfleeger (2004, p.112), a importância dos requisitos é tamanha que 

muitos projetos são cancelados por não possuir o levantamento de informações 

cruciais para o projeto. Conforme pesquisa: 

“Em 1994, o Standish Group aplicou uma pesquisa em mais de 350 empresas sobre 

os seus mais de 8.000 projetos, para descobrir como eles estavam se saindo. Os 

resultados são esclarecedores. Trinta e um por cento dos projetos foram cancelados 

antes de serem concluídos, 52,7% dos projetos foram completados, porém custaram 

189% do estimado e duraram 222% do prazo estimado, e somente 16,2% foram 

completados no prazo e orçamento previstos. Além disso, em grandes empresas, 

somente nove por cento dos projetos foram entregues dentro do prazo e valor 

estimado para o orçamento, e 16 por cento satisfizeram estes critérios nas pequenas 

empresas. 

 

Para entender o porquê disso, Standish (1995) pediu aos entrevistados para 

explicarem as causas de os projetos terem falhado. Os fatores principais são 

relatados a seguir: 

1. Requisitos incompletos (cerca de 1050) 

2. Falta de envolvimento por parte do cliente (cerca de 990) 

3. Falta de recursos (cerca de 850) 

4. Expectativas irreais (cerca de 790) 

5. Falta de apoio dos stakeholders (cerca de 740) 

6. Modificações nos requisitos e nas especificações (cerca de 700) 

7. Falta de planejamento (cerca de 650) 

8. O sistema não era mais necessário (cerca de 600) “ 

 

Como podemos notar a falta de cuidado com o entendimento, a documentação e o 

gerenciamento dos requisitos podem levar a uma grande quantidade de problemas, 

resultados em projetos que não atendem as necessidades do cliente. O fracasso dos 

projetos apresentados na pesquisa acima foi afetado por falta de planejamento e de 

gerenciamento. 

 

Para melhor entendimento, foi desenvolvido o gráfico representado na figura 11, 

onde é possível notar os maiores causadores de fracassos em projetos. 
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Figura 11: Importância de requisitos 

Fonte: autoria própria com base em Pfleeger (2004, p.112) 

    

          Como verificado, os controles de qualidades estão sujeitos a erros devido à 

complexidade de obtenção de resultados, pela falta de observação em itens de um 

projeto, pelo não conhecimento das exigências do cliente, do negócio ou do 

processo de análise de dados. Para facilitar este processo são usadas métricas, 

utilizadas em diversos segmentos, que podem diminuir a exposição do projeto ao 

risco, impactando diretamente e positivamente na imagem da empresa no mercado. 

 

 

5.3 MÉTRICAS 

 

 

Métricas de qualidade, também conhecidas como definições operacionais, são 

utilizadas para validar as determinações da estratégia, ou seja, para verificar se o 

que foi definido esta sendo cumprido. Elas auxiliam a alcançar metas através dos 

resultados, gerenciar riscos, calcular prazos e custos, implantar ações corretivas, 

agir no ponto e no momento certo para sanar eventuais falhas. 
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Para esta definição, podemos utilizar métricas que contribuem para obtenção dos 

resultados, como gráficos de controle, fluxogramas, histogramas, diagrama de causa 

e efeito, gráfico de execução, amostragens estatísticas e inspeção. 

 

Com ela, podemos empregar medidas para conhecer o desempenho individual e de 

toda a equipe, o que permite estimativas mais seguras de recursos alocados e 

projetos. Possibilita derivar várias informações, como por exemplo, identificar se o 

plano feito pelo gerente de projetos é realístico e estimar duração de atividades em 

projetos futuros. 

 

Devido às exigências dos clientes e empresas, adotar esses métodos pode ser caro 

e trabalhoso, mas são fatores pequenos em relação aos prejuízos causados pela 

rejeição da adoção, pois podem expor o projeto desde erros simples como ao 

comprometimento do projeto. 

 

 

5.4  GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

 

Os riscos estão presentes em tudo que fazemos e quando se trata de 

gerenciamento de projetos, incluem tanto ameaças como oportunidades falhas 

dentro do projeto. Podem se manifestar por motivos internos ou externos ao projeto 

e geralmente estão relacionados a tempo, custo, escopo e qualidade. O 

gerenciamento nesta área inclui identificação, análise qualitativa e quantitativa, e 

planejamento de riscos potenciais que podem afetar o projeto. Essas medidas 

possibilitam minimizar a possibilidade e impacto de riscos negativos, sendo 

essencial para o sucesso do projeto. 

 

O processo de gerenciamento de riscos, segundo Laurindo (2008), deve ser iniciado 

quando todas as propostas do projeto estiverem prontas, na fase inicial, pois todas 

as informações contidas nos documentos elaborados nesta fase servirão de base 

para o gerenciamento de riscos. 
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Para auxiliar no gerenciamento de riscos, podemos utilizar alguns processos para 

orientação, segundo PMI (2008), dentre eles: 

 Planejamento do gerenciamento de riscos; 

 Identificação de riscos; 

 Análise qualitativa de riscos; 

 Análise quantitativa de riscos; 

 Planejamento de respostas a riscos; 

 Monitoramento e controle de riscos. 

 

Para a identificação dos riscos podem ser considerados riscos técnicos, de 

qualidade, de desempenho, ligados a tecnologia; riscos de gerenciamento do 

projeto, relacionado ao planejamento inadequado, como alocação insuficiente de 

recursos ou qualidade inadequada do plano de projeto; riscos organizacionais, 

relacionado a recursos ou estruturas reais da organização, como falta de priorização 

de projetos ou interrupção financeira; riscos externos, como novas legislações, 

dificuldades trabalhistas, eventos climáticos e culturais; entre outros. 

 

Segundo PMI (2008), risco é um evento ou condição incerta que, se acontecer, tem 

um efeito positivo ou negativo para a organização, podendo ser visto como 

probabilidade de perigo. Ou seja, podemos considerar um risco como uma incerteza 

que na maioria das vezes tem um resultado negativo para a organização. 

 

Na identificação dos riscos podem ser utilizadas revisões de documentação, 

técnicas de coleta de dados, análises de premissas, técnicas de diagramas, análise 

SWOT e opinião especializada. 

 

Num projeto existe uma lista de riscos a serem priorizados pelos seguintes critérios: 

riscos que afetam o custo, cronograma, escopo e qualidade; riscos que requerem 

uma resposta imediata e que podem ser tratados em outro momento e grau (alto, 

moderado, e baixo). 
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Existem cinco tipos de estratégias de resposta ao risco: 

 

 Prevenir: programar ações para anular probabilidade de riscos; 

 

 Eliminar: o risco é erradicado por meio da remoção da sua causa; 

 

 Transferir: atribuir a responsabilidade do risco à outra pessoa, devido ao alto 

valor financeiro necessário para assumi-lo. Exemplo, empresas terceirizadas. 

Essa estratégia afeta o orçamento do projeto e deve ser inclusa na estimativa 

de custos; 

 

 Mitigar: reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto de um evento de 

risco até obter um nível aceitável. Exemplo, ampliação na realização de 

testes; 

 

 Aceitar: aceitar e tratar erros de baixo impacto, que seriam mais custosos 

prevenir do que a concretização do risco. Pode ser vista como uma falha que 

a equipe do projeto não foi capaz de apresentar uma estratégia de resposta 

adequada e precisa aceitar as consequências. 

 

Para solucionar o problema de insatisfação dos clientes com os serviços da área de 

TI surgiu a ITIL, preocupada em alinhar as expectativas dos clientes à capacidade 

de atendimento da área de TI e a estratégia do negócio da organização, visando 

garantir estabilidade, consistência, qualidade e baixo custo de serviços. 
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6 PESQUISA DE CAMPO 

 

 

Neste capítulo é apresentada a pesquisa de campo aplicada numa instituição do 

ramo educacional sem fins lucrativos que atua no ramo de ensino presencial e 

semipresencial há 50 anos.  

 

Através de acontecimentos no processo de implementação do sistema educacional, 

sem a utilização de um modelo de melhores práticas, foi possível analisar como os 

modelos ITIL e PMBOK poderiam ter auxiliado neste processo, podendo evitar ou 

prevenir os erros ocorridos. 

 

Foram analisados eventos ocorridos na implantação do atual sistema acadêmico, 

implantado em 2008, identificando quais ações poderiam ser adotadas com base na 

ITIL e PMBOK. Neste projeto não foi empregado um modelo de melhores práticas no 

seu desenvolvimento. 

 

Os dados para esse estudo foram obtidos através de entrevistas informais com 

funcionários do departamento de TI que atuaram na implantação do sistema. Como 

funcionária da instituição, participei também no desenvolvimento do projeto como 

analista de sistemas. 

 

 

6.1 APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

A instituição tem como objetivo oferecer educação com qualidade acessível à 

sociedade. Por motivo de sigilo será utilizado o nome fictício Universidade Modelo 

para a instituição em questão. 

 



69 

 

Atualmente é uma das maiores instituições de ensino de São Paulo e está entre as 

melhores do Brasil. Além de São Paulo, possui unidades em outros municípios . 

 

Hoje em dia possui mais de 100 mil alunos, oferecendo serviços nas áreas de 

Graduação, Pós Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, Curso Técnico 

Profissionalizante, Superiores de Curta Duração, Ensino Infantil, Fundamental e 

Médio. A instituição contribui para o desenvolvimento da educação, da cultura, da 

pesquisa científica e da cidadania no Brasil.  

 

Frequentemente ações e projetos sociais são promovidos pela instituição, com 

participação de colaboradores e alunos. Como exemplo, podemos citar serviços 

voltados à saúde, ações jurídicas, bem estar e inclusão social, qualificação através 

de cursos gratuitos e diversos outros serviços oferecidos a instituições, entidades 

sem fins lucrativos e a população local. 

 

A instituição possui cerca de cinco mil funcionários nas áreas acadêmicas e 

administrativas. Possui infraestrutura própria mantendo servidores com alto grau de 

processamento, como servidor de banco de dados, arquivos, email (oferecido aos 

colaboradores e alunos), web e equipe 24 horas, que garante a continuidade dos 

serviços de TI. Conta com um parque de cerca de 3600 máquinas interligadas em 

rede. O desenvolvimento do sistema acadêmico, utilizado na instituição, foi realizado 

pela equipe de TI, contando atualmente com cerca de 100 funcionários. Para o 

gerenciamento da área financeira utiliza um sistema ERP adequado às 

necessidades da empresa. Utiliza também o CRM para atendimento ao público e 

realização de pesquisas. 

 

 

6.2 UTILIZAÇÃO DOS MODELOS ITIL E PMBOK NUM SERVIÇO DE TI 

 

 

Para melhor entendimento, foram listados alguns problemas ocorridos na 

implementação do sistema acadêmico. Cada problema comprometeu a imagem da 

instituição perante seus clientes e gerou danos a empresa. 
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Para cada problema são apresentados os efeitos no orçamento, cronograma, 

qualidade e riscos. E como os modelos ITIL e PMBOK poderiam ter tratado a 

situação. 

  

PROBLEMA 
ÁREAS 

AFETADAS 
ITIL PMBOK 

  
Na entrega da primeira 

fase do projeto, onde 

consistia na 

disponibilização da 

ferramenta matrícula de 

aluno, foi identificada 

pela diretoria da área 

acadêmica que o 

sistema estava 

disponível para acesso 

externo a instituição, 

quando o acesso 

deveria acontecer 

apenas internamente. 

 
Aumento dos 

riscos em 

potencial ao 

projeto e 

possíveis danos 

irrevogáveis 

 
Não foram 

documentados 

os requisitos do 

projeto e 

alteração teve de 

ser realizada 

após a entrega 

da ferramenta e 

deve ser tratada 

pelo ITIL no 

Gerenciamento 

da Segurança da 

Informação, 

corrigindo o 

acesso indevido. 

 
O problema descrito 

foi constatado após o 

encerramento da 

entrega da fase do 

projeto, e por isso o 

PMBOK nada pode 

fazer, mas a forma de 

acesso ao sistema é 

uma informação que 

deveria ser adquirida 

no levantamento de 

requisitos e deveria 

estar documentado 

escopo do projeto.  

Custos Aumento 

Cronograma Aumento para correção 

Qualidade Deficiente na visão da gerência 

Riscos Alto 

 
Tabela 1- Forma de acesso ao sistema indevido 

Fonte: Autoria própria 
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PROBLEMA 
ÁREAS 

AFETADAS 
ITIL PMBOK 

 
A matrícula dos alunos é 

realizada semestralmente 

na instituição, quando o 

índice de matriculas 

cresce 

consideravelmente, este 

número aumenta a cada 

semestre. Este fator não 

foi analisado pela equipe 

do projeto e dois anos 

após a implementação do 

projeto, a capacidade do 

sistema já não era 

suficiente para atender a 

demanda. Depois de 

detectado a falha foi 

solicitado um novo projeto 

para o aumento da 

capacidade e 

disponibilidade do 

sistema, alterando 

inclusive a infraestrutura 

do projeto. 

 
Lucro e 

atendimento 

ao cliente 

(aluno) 

prejudicado. 

 
Esta condição devia 

ser prevista no 

desenvolvimento do 

sistema analisando a 

estratégia da 

instituição para os 

próximos anos. Para 

solução deve ser 

analisada pelo 

Gerenciamento da 

Capacidade, 

Gerenciamento da 

Demanda e 

Gerenciamento do 

Nível de Serviço.  

 
Esta condição é 

uma característica 

do negócio e 

deveria ser tratada 

na Gestão das 

Comunicações do 

projeto, evitando a 

indisponibilidade 

do sistema. 

Podemos entender 

que não houve um 

alinhamento da 

área de TI com a 

estratégia do 

negócio. 

  

 

Custos Aumento 

Cronograma Aumento para correção 

Qualidade Deficiente na visão do cliente 

Riscos Médio 

 
Tabela 2 - Demanda X Capacidade 

Fonte: Autoria própria 

 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerenciamento_das_comunica%C3%A7%C3%B5es_do_projeto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerenciamento_das_comunica%C3%A7%C3%B5es_do_projeto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerenciamento_das_comunica%C3%A7%C3%B5es_do_projeto&action=edit&redlink=1
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PROBLEMA 
ÁREAS 

AFETADAS 
ITIL PMBOK 

 
Com o aumento da 

capacidade, os 

equipamentos de 

infraestrutura ficaram 

sobrecarregados e houve 

um superaquecimento no 

data Center, paralisando as 

operações por um 

determinado tempo. Um ano 

após a implantação do 

projeto,  teve de ser 

construído um novo Data 

Center com a infraestrutura 

necessária para o atual 

sistema. 

 
Lucro e 

disponibilidade 

do negócio 

prejudicado. 

 
Esta condição deve ser 

prevista no 

Gerenciamento da 

Continuidade do 

Serviço de TI e no 

Gerenciamento de 

Mudanças, analisando 

os riscos potenciais 

com a atualização da 

infraestrutura sem 

mudanças no ambiente 

de armazenamento e 

aumento dos gastos. 

 
Esta condição 

não cabe ao 

PMBOK 

tratar, pois a 

mudança 

ocorreu após 

o término do 

projeto. 

Custos Grande Aumento 

Cronograma Grande Aumento 

Qualidade Deficiente na visão do cliente 

Riscos Alto 

 
Tabela 3 - Gerenciamento de Mudanças inexistente 

Fonte: Autoria própria 
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PROBLEMA 
ÁREAS 

AFETADAS 
ITIL PMBOK 

 
No desenvolvimento do 

sistema em questão, não 

foi considerado a 

configuração dos 

terminais ou plataforma 

utilizados pelos 

funcionários. Isto 

provocou uma mudança 

indispensável na 

configuração dos 

computadores da 

instituição. 

 
Gastos com a 

atualização da 

configuração dos 

equipamentos e 

com mão de obra 

dos funcionários 

do helpdesk. 

 
A configuração dos 

equipamentos da 

instituição deve ser 

tratada no 

Gerenciamento da 

Configuração e dos 

Ativos de Serviço. 

 
A configuração 

dos equipamentos 

da instituição 

devia ser tratada 

como premissa e 

devia estar 

detalhado no 

termo de abertura 

do projeto. 

Custos Aumento 

Cronograma Aumento para correção 

Qualidade Deficiente na visão da diretoria e usuários 

Riscos Baixo 

 
Tabela 4 - Requisitos não analisados 

Fonte: Autoria própria 
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PROBLEMA 
ÁREAS 

AFETADAS 
ITIL PMBOK 

 
Ferramentas pouco 

ou não utilizadas 

pelos usuários nos 

sistema. O desuso 

ocorre pelo não 

entendimento da 

equipe de TI pela 

necessidade do 

usuário ou uma 

mudança de 

processos no setor. 

 
Ferramentas 

em desuso, 

mão de obra 

de TI 

inutilizada e 

não 

atendimento 

das 

necessidades 

do usuário. 

 
Como as informações 

necessárias para o 

atendimento das 

necessidades não 

foram obtidas, a 

melhora contínua do 

serviço deve ser 

implementada de 

forma que os 

resultados auxiliem 

nos processos diários 

da instituição.  

 
Os requisitos das 

ferramentas deveriam 

ser obtidos na definição 

do escopo junto ao 

usuário, através de 

entrevistas, 

questionários e 

pesquisas, protótipos e 

etc. No caso do projeto 

em questão não houve 

contato com os usuários 

diretos, apenas com a 

gerência. 

Custos Não houve alteração 

Cronograma Não houve alteração 

Qualidade Deficiente na visão dos usuários 

Riscos Baixo 

 
Tabela 5 - Requisitos mal interpretados 

Fonte: Autoria própria 
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PROBLEMA 
ÁREAS 

AFETADAS 
ITIL PMBOK 

 
No final de cada 

semestre, as disciplinas 

lecionadas são 

encerradas e as notas são 

lançadas pelos 

professores. Neste 

período o acesso ao 

sistema aumenta devido 

ao lançamento de notas e 

de aluno que acessam a 

Central do Aluno para 

visualizá-las. Pela grande 

demanda, ocorre lentidão 

e até mesmo 

indisponibilidade do 

sistema. 

 
Indisponibilidade 

do sistema, 

impactando no 

andamento dos 

processos da 

instituição, como 

lançamento de 

notas e faltas. 

 
Esta condição 

devia ser prevista 

no gerenciamento 

na análise de 

requisitos e no 

Gerenciamento da 

Capacidade e 

demanda, 

analisando e 

medindo riscos 

potenciais para que 

possíveis ações a 

sejam adotadas, 

adequando a 

infraestrutura. 

 
Esta condição é 

uma 

característica do 

negócio e deveria 

ser tratada na 

Gestão das 

Comunicações do 

projeto, evitando 

a 

indisponibilidade 

do sistema. 

 

Custos Não houve alteração 

Cronograma Aumento para análise de impacto de riscos 

Qualidade Deficiente na visão da diretoria, usuários e alunos 

Riscos Alto 

 
Tabela 6 - Indisponibilidade do sistema por grande demanda 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerenciamento_das_comunica%C3%A7%C3%B5es_do_projeto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerenciamento_das_comunica%C3%A7%C3%B5es_do_projeto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerenciamento_das_comunica%C3%A7%C3%B5es_do_projeto&action=edit&redlink=1
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PROBLEMA 
ÁREAS 

AFETADAS 
ITIL PMBOK 

  
Na entrega dos relatórios 

acadêmicos não foi 

considerado sigilo com os 

dados pessoais de alunos, 

como email, endereço e 

telefone.  

Cerca de um ano após a 

entrega desta fase, muitos 

alunos receberam emails 

de outras universidades 

oferecendo descontos caso 

houvesse transferências. 

Foram considerados 

possíveis desvios de 

informações, mas como 

muitos usuários possuíam 

acesso ao relatório e não 

havia um controle no 

acesso as informações, não 

foram possíveis identificar 

culpados. 

 
A imagem da 

instituição foi 

comprometida, 

e alunos foram 

lesados pela 

exposição, 

gerando 

transferências 

de matrícula. 

 
O sigilo das 

informações deve 

estar presente no 

escopo do projeto 

e ser corrigida 

através 

Gerenciamento da 

Segurança da 

Informação. O 

sigilo das 

informações deve 

ser gerenciado 

constantemente. 

 
O acesso as 

informações 

deveria ser obtida 

e no levantamento 

de requisitos e 

gerenciada no 

Gerenciamento das 

Comunicações do 

Projeto. 

Custos Impacto nos lucros da instituição 

Cronograma Aumento para correção 

Qualidade Deficiente na visão do cliente e gerência 

Riscos Alto 

 
Tabela 7 - Segurança da Informação comprometida 

Fonte: Autoria própria 

 

Após a percepção desta lista, podemos identificar que os principais fatores para a 

ocorrência dos problemas, destacados na tabela, estão relacionados a: 
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 Ausência de documentação do projeto em desenvolvimento;  

 Requisitos essenciais para o sucesso do projeto mal elaborados ou não 

obtidos;  

 Ausência de um plano de contingência e prevenção a riscos atualizado;  

 Falta de alinhamento da estratégia de negócio da instituição com a área de TI;  

 Deficiência no Gerenciamento da Segurança da Informação, da Capacidade, 

da Demanda de Mudanças.
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A utilização de modelos de melhores práticas em projetos e serviços de TI de uma 

instituição de ensino pode ser visto como um diferencial de qualidade entre seus 

concorrentes e auxilia no alinhamento da estratégia do negócio com a área de TI, 

aperfeiçoando a imagem da organização no mercado de instituições de ensino. 

 

Uma organização que zela pela qualidade de seus serviços de TI, independente do 

ramo em que atua, pode utilizar conjuntos de melhores práticas para auxiliar no 

desenvolvimento de seus serviços, na melhora contínua, na sustentabilidade 

econômica, na qualidade necessária, para o cumprimento dos prazos e para 

satisfazer as necessidades de seus clientes com serviços de qualidade.  

 

O modelo PMBOK gerencia projetos, ou seja, possuem começo meio e fim, e  tem 

como objetivo entregar o resultado no prazo, custo e qualidade definidos. Visa à 

aplicação do conhecimento, habilidades e técnicas em atividades do projeto para 

garantir e exceder expectativas e necessidades dos principais interessados no 

projeto. 

 

O ITIL busca garantir que os serviços de TI atendam as necessidades e objetivo do 

negócio, seu foco é na operação contínua e repetitiva. O modelo ITIL gerencia 

serviços e estes têm início quando são entregues e continua orientando-os até que 

alcancem a obsolescência, ou seja, só termina a orientação quando o serviço deixa 

de ser utilizado. Pode-se utilizar o ITIL para serviços diários, em seu 

desenvolvimento ou melhora contínua. Após a implantação do projeto, o ITIL deve 

manter a infraestrutura de TI, cuidando da rotina diária do TI. O PMBOK age na 

execução de projetos de um determinado serviço. 

 

É importante compreender que os dois modelos propostos não são concorrentes, 

pois tratam de diferentes áreas na Tecnologia da Informação e são aplicados para 
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propósitos distintos. Cada modelo deve ser utilizado nas situações mais apropriadas 

e cabe a gerência identificar em quais situações cada modelo será aplicado para 

auxiliar na qualidade do serviço oferecido considerando a estratégia da organização, 

conforme figura 12. 

 

 

Figura 12 - PMBOK e ITIL aplicados harmoniosamente 

Fonte: Autoria própria 

 

O modelo ITIL é voltado para serviços de TI, já o PMBOK é voltado para projetos, 

portanto podemos aplicar as melhores práticas PMBOK ao longo de projetos e o ITIL 

em serviços formados por projetos, ou seja, os modelos ITIL e PMBOK podem ser 

aplicados em conjunto num serviço de TI sem que haja concorrência. Ambos 

reconhecem a cultura organizacional como fator decisivo para o sucesso, possuem 

certificações, são revisados continuamente por profissionais voluntários que 

contribuem para a visão prática dos modelos, são aceitos como modelos de boas 

práticas e têm receptividade global. 

 

Para novas abordagens sugere-se iniciar estudo sobre o gerenciamento de 

recursos, determinando a alocação, identificando formas de otimização de recursos 

disponíveis, possibilitando melhora e controle da performance, continuidade do 

negócio, suporte a demanda obtida e controlando investimentos excessivos em 

serviços de TI. 

 

Como possível trabalho futuro sugere-se a identificação e medição de níveis de 

qualidade obtida num serviço de TI, com a utilização de métricas para avaliar o nível 
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de satisfação dos clientes a fim de gerar subsídios para melhoria da qualidade dos 

serviços oferecidos. 
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ANEXO A 

 

 

Neste anexo é oferecida uma abordagem complementar sobre a qualidade de 

gerenciamento de Serviços de TI, baseado na norma ISO 9000 definidas pela ISO.  

 

ISO significa Organização Internacional para Normalização (International 

Organization for Standardization ). A sigla ISO é uma referência à palavra grega 

ISO, que significa igualdade. 

 

O propósito da ISO é desenvolver e fornecer normas e padrões mundiais que 

traduzam o consenso dos diferentes países do mundo de forma a facilitar o comércio 

internacional. A ISO tem 130 países membros. A ABNT é o representante brasileiro. 

A ISO trabalha com 180 comitês técnicos (TC) e centenas de subcomitês e grupos 

de trabalho. 

 

 

ISO 9000 

 

 

A ISO 9000 é uma série de quatro normas internacionais para a gestão e garantia da 

qualidade. No Brasil a série ISO 9000 foi adotada pela ABNT com o nome de NBR 

9000.  

 

As regras e os padrões da gestão da qualidade e garantia da qualidade são 

complementares aos padrões do produto, e são implantados para melhorar a sua 

qualidade, com impacto na funcionalidade do sistema da qualidade. 

 

A série é composta das seguintes normas: 
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 ISO 9000 - Fundamentos e vocabulário: esclarece diferença e inter relação 

entre os principais conceitos da qualidade fornece diretrizes para seleção, uso 

e aplicação das demais normas da série, que podem ser utilizadas para o 

gerenciamento e garantia da qualidade; 

 

 ISO 9001 - Sistemas de gerenciamento da qualidade: especifica os requisitos 

do sistema da qualidade para uso onde a capacidade da organização de 

fornecer produtos que atendam ao cliente e aos requisitos regulatórios 

precisa ser demonstrada. É a mais abrangente, compreendendo todos os 

processos da empresa; 

 

  ISO 9002 – Garantia da qualidade na produção, instalação e assistência 

técnica; 

 

 ISO 9004 - Sistemas de gerenciamento da qualidade e guia para 

melhoramento do desempenho: fornece diretrizes para implantação de um 

sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos para melhoria 

contínua, que contribui para a satisfação dos clientes da organização e outras 

partes interessadas; 

 

 ISO 19011: provê guia para o gerenciamento e condução de auditorias da 

qualidade e ambiental. 

 

A ISO 9000 e a ISO 9004 são considerados guias e a ISO 9001 representa 

requisitos de sistema da qualidade para uso em situações contratuais, que exijam a 

demonstração de que a organização fornecedora é administrada com qualidade. 

 

A política de comércio tende para o processo de certificação de sistemas da 

qualidade e ela pode ser fundamental para negociar produtos e serviços a nível 

mundial. 

 

Obter a certificação ISO 9000, significa que o sistema de qualidade da organização 

foi avaliado por uma entidade independente reconhecida por um organismo nacional 

de creditação, e considerado de acordo com os requisitos da norma ISO 9001. 
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O certificado tem validade de três anos. Após esse prazo ele precisa ser renovado. 

Além disso, a cada seis meses o sistema é auditado para verificar se ele continua a 

atender aos requisitos da norma. O certificado poderá não ser revalidado se a 

organização deixar de cumprir os requisitos. 

 

A ISO 9001 agrupou os requisitos em quatro grandes grupos: 

 Responsabilidade da Direção; 

 Gerenciamento de recursos; 

 Realização do Produto; 

 Medição, análise e melhoria, e melhoria contínua de desempenho. 

 

Para a certificação as etapas necessárias são: 

 

 É fundamental o comprometimento da direção da organização, além dos 

benefícios e vantagens, a diretoria deve estar consciente das dificuldades da 

implantação e do investimento necessário; 

 

 O coordenador tem um papel importante no processo, além de 

conhecimentos específicos de qualidade, deve ter características que 

facilitarão o trabalho como: facilidade de comunicação, acesso fácil aos 

membros da organização, conhecimento da instituição, etc.; 

 

 O Comitê é normalmente formado pela Diretoria, pelos Gerentes ou Chefes e 

pelo Coordenador da Qualidade, e tem como responsabilidade a realização 

da análise crítica periódica do sistema de qualidade implantado; 

 

 Implantar um processo de qualidade significa mudar a forma de atuação das 

pessoas. Isso só é conseguido através de um plano de treinamento 

adequado; 
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 Elaboração e divulgação da política da qualidade. A política da qualidade 

expressa o comprometimento da organização com o processo de qualidade. 

Esta política é elaborada pela diretoria da organização; 

 É necessário obter a adesão de todos os funcionários. Para isso eles 

precisam ser informados sobre o processo que está em andamento e receber 

os conceitos básicos da qualidade; 

 

 É preciso introduzir o assunto qualidade na cultura da organização, por isso a 

necessidade de uma divulgação constante do assunto; 

 

 Plano de trabalho para implantação de cada requisito. Para atender aos 

requisitos da norma ISO 9002 é necessária uma série de ações. Essas ações 

envolvem recursos e tempo. Por isso é necessário um plano de trabalho 

formal para permitir o acompanhamento da implantação; 

 

 A participação dos funcionários é fundamental para que o processo 

implantado reflita a realidade e possa ser mantido no futuro. É necessário 

obter o seu comprometimento para que a documentação gerada seja de fato 

utilizada; 

 

 Elaboração do manual da qualidade, ele é um documento que descreve o 

sistema implantado. É muito utilizado nas auditorias e é uma exigência da 

norma; 

 

 Treinamento dos funcionários na documentação da qualidade, uma vez 

elaborados os procedimentos e instruções de trabalho, são necessários que 

todos os funcionários sejam treinados a fim de que todas as operações sejam 

executadas da mesma maneira, assegurando a sua qualidade; 

 

 Para a manutenção do sistema implantado é necessário um plano de 

auditorias internas. Para isso precisamos formar os auditores internos; 

 

 Implantação das ações corretivas para as não conformidades. São as ações 

corretivas que vão introduzir as melhorias no sistema. Sua correta 

implantação vai melhorar os indicadores da organização; 
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 Para escolher a entidade certificadora é necessário identificar a expectativa 

dos clientes; 

 

 

 Realização da auditoria de certificação. Nesta auditoria as práticas são 

comparadas com os padrões estabelecidos na documentação. 

 

Como benefícios da implantação da ISO 9000 para a organização, temos: 

 Maior participação no mercado; 

 Maior satisfação dos clientes; 

 Redução de custos; 

 Melhoria na produção; 

 Maior competitividade; 

 Maior lucro; 

 Maior confiança dos clientes nos produtos da organização; 

 Satisfação em relação aos produtos adquiridos pelos clientes; 

 Melhor atendimento para os clientes em caso de reclamações. 
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ANEXO B 

 

 

Neste anexo é oferecida uma abordagem complementar sobre a qualidade de 

gerenciamento de Serviços de TI, baseado na norma ISO 20.000 definidas pela ISO.  

 

 

ISO/IEC 20.000 

 

 

Foi desenvolvida para fornecer um entendimento comum do gerenciamento de 

serviços de TI mundialmente, informando os requisitos do gerenciamento que devem 

ser cumpridos para obter a certificação e orientações para os auditores internos e 

assistência aos prestadores de serviços de melhorias contínuas. Baseia-se na 

norma BS 15.000, que é o primeiro padrão mundial orientado a gerenciamento de 

serviços de TI. 

 

A norma ISO/IEC 20.000 introduz uma cultura de gerenciamento de serviços na área 

de TI e provê a metodologia para entregar e suportar serviços de TI que atendam 

aos requisitos e às prioridades definidas pela estratégia de negócio da organização 

de uma forma gerenciável. 

 

Abrange os seguintes tópicos: 

 Escopo; 

 Termos e definições; 

 Requisitos para um sistema de gerenciamento; 

 Planejamento e implementação do gerenciamento de serviço; 

 Planejamento e implementação de serviços novos ou alterados; 
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 Processos de entrega de serviços; 

 Processos de relacionamento; 

 Processos de resolução; 

 Processos de controle; 

 Processos de gerenciamento de liberação. 

 

A norma propõe uma abordagem para o gerenciamento de serviços de TI baseada 

nas melhores práticas reunidas na ITIL. Promove a adoção de um processo 

integrado para a prestação e o gerenciamento eficaz dos serviços de TI que 

respondem aos requisitos do negócio de dos seus clientes. Deve ser adotados por 

organizações que desejam ter serviços de TI ministrados de forma consistente por 

toda a sua cadeia de fornecimento de serviços de TI, podendo ser comparados com 

as melhores práticas do mercado, ser auditados de forma independente e buscando 

a melhoria contínua. 

 

Como todo processo de certificação das normas ISO, é importante que a 

organização em questão considerar que se trata de um projeto a ser implementado, 

e desta forma há necessidade de verificar alguns pré-requisitos para obter o 

sucesso, como: 

 

 Comprometimento da alta-direção; 

 Seleção e designação formal de um coordenador para o projeto; 

 Treinamento da equipe de projeto; 

 Elaboração e divulgação de uma política de gerenciamento de serviços de TI; 

 Realização de workshops sobre a norma em questão para todos os 

funcionários da organização; 

 Planejamento do processo de gerenciamento de serviços de TI; 

 Treinamento dos funcionários na execução dos diversos processos que 

suportarão o gerenciamento de serviços de TI; 
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 Formação de auditores internos para o processo de gerenciamento de 

serviços de TI; 

 Realização de auditoria interna periódica; 

 Implantação de ações corretivas para as não-conformidades encontradas nas 

auditorias internas; 

 Seleção de entidade certificadora; 

 Realização de uma pré-auditoria pela entidade certificadora; 

 Realização da auditoria de certificação. 

 

Como benefício, as áreas de TI das organizações certificadas ISO, contam com 

menor resistência da alta direção para conseguirem reconhecimento e compromisso 

a alta direção e uma melhor aceitação a adoção de um processo de Gerenciamento 

de Mudanças. 

 

Com a implementação da norma ISO/IEC 20.000, a organização pode atingir os 

seguintes resultados: 

 

 Alinhamento dos serviços de TI a estratégia de negócio da organização; 

 

 Criação de uma base formal para projetos de melhoria dos serviços de TI 

atualmente providos para a organização; 

 

 Estabelecimento de um mecanismo de comparação baseado nas melhores 

práticas do mercado; 

 

 Criação de vantagem competitiva para a organização via fornecimento de 

serviços de TI eficientes, efetivos, eficazes e econômicos; 

 

 Determinação de proprietários e responsáveis pelos serviços de TI em todos 

os níveis, criando progressivamente a cultura do gerenciamento de serviços 

de TI entre membros da organização; 
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 Suporte para a integração entre provedores externos de serviços de TI e a 

sua equipe interna, possibilitando a criação de uma organização de TI virtual 

pela interoperabilidade de processos; 

 

 Redução do risco e dos custos em relação aos serviços de TI externos; 

 

 Criação de uma abordagem de gerenciamento de serviços de TI padronizada 

e consistente que facilita a implementação de mudanças organizacionais; 

 

 Aumento da reputação da área de TI e da percepção de qualidade dos 

serviços de TI; 

 

 Forte apoio para a mudança da postura da área de TI, de reativa para 

proativa; 

 

 Incremento do relacionamento entre diferentes departamentos da área de TI 

por meio de uma melhor e mais clara definição dos papéis de cada um nos 

processos de suporte de TI em termos de responsabilidade e objetivos a 

serem alcançados; 

 

 Criação de uma estrutura estável de gerenciamento de serviços de TI que 

permite o treinamento dos recursos humanos a serem unificados, bem como 

a automação de algumas de suas tarefas. 

 

Por fim, não há uma solução instantânea para todos os problemas da área de TI, ou 

para garantir o retorno do investimento, mas em organizações que fizeram a adoção 

desta norma apresentam ganhos nos níveis de serviço e reduções significativas nos 

custos da entrega e suporte aos serviços de TI. 

 

 


