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Abstract. ITIL is a library of publications that was created to guide practitioners on best
practices in the management and delivery of Information Technology services. Among the
ITIL volumes, the Release and Deployment Management process is extremely important in
the planning and implementation of some software or hardware update, but in practice
this  process  has  not  always  received  due  attention.  The  purpose  of  this  paper  is  to
investigate this process further, to identify its advantages and weaknesses, and to search
for tools that can facilitate its application in IT organizations. 

Resumo.  A  ITIL  é  uma  biblioteca  de  publicações  que  foi  criada  para  orientar
profissionais  sobre  boas  práticas  no  gerenciamento  e  fornecimento  de  serviços  de
Tecnologia da Informação. Dentre os volumes da ITIL, o processo de Gerenciamento de
Liberação e Implantação é de suma importância no planejamento e realização de alguma
atualização de software ou hardware, porém na prática este processo nem sempre tem
recebido a devida atenção. A proposta deste trabalho é investigar cientificamente mais a
fundo  este  processo,  identificar  suas  vantagens  e  suas  fraquezas,  e  pesquisar  sobre
ferramentas que possam facilitar sua aplicação nas organizações de TI.

1. Introdução

No campo de estudo da Governança de TI, o gerenciamento de serviços são de enorme importância
no que tange a qualidade do serviço fornecido pelas organizações, em um cenário cada vez mais
conectado e dependente da informática. Através delas por exemplo, podemos ter conhecimento 

Diante dessas informações, a proposta do trabalho é um estudo aprofundado da ITIL, em
específico  o  processo  de  Gerencieamento  de  Liberação  e  Implantação,  por  ter  um  papel
fundamental na constante manutenção e atualização no fornecimento de serviços de Tecnologia da
Informação. 

A organização  deste  trabalho  está  divida  como  segue:  na  Seção  2  serão  apresentados
brevemente aspectos teóricos sobre Governança de TI, ITIL, processos da Transição de Serviço, e
mais especificamente, o Gerenciamento de Liberação e Implantação; a Seção 3 define de forma
sucinta  os  objetivos  deste  trabalho,  enquanto  que  a  Seção  4  contém  os  procedimentos
metodológicos  e  técnicas  que  serão  empregados  na  realização  do  trabalho.  Na  Seção  5  há  o
cronograma estimado das atividades previsas, e finalmente na Seção 6 estão descritos os resultados
esperados e possíveis contribuições.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Na década de 80, no Reino Unido a OGC (Office of Government Commerce) desenvolveu
uma biblioteca de melhores práticas no gerenciamento de serviços de insfra-estrutura de TI, a ITIL
(Information Technology Infrastructure Library). O enfoque da ITIL se baseia no valor agregado
que ela oferece, não nas ferramentas em si, mas sim nos resultados. E por isso mesmo, a ITIL utiliza
frequentemente o termo serviço e este é definido como "um meio de entregar valor aos clientes,
facilitando os resultados que o os clientes querem alcançar sem ter que assumir custos e riscos". A



ITIL é composto de cinco áreas (volumes) principais: Estratégia de Serviço, Design de Serviço,
Transição de Serviço, Operação de Serviço, e Melhora Contínua do Serviço.

O Gerenciamento de Liberação e Implantação é um processo contido dentro do volume de
Transição de Serviço, e é o planejamento e controle do processo de colocação em produção de
diferentes versões ou atualizações de software/hardware que afetam os serviços corporativos de TI,
de  modo  que  o  processo  se  realize  em  compasso  com  as  outras  aplicações  e  sistemas  da
organização, e ainda se mantendo de acordo com as necessidades do negócio.

3. Objetivos

O objetivo principal deste trabalho será um estudo aprofundado sobre Gerenciamento de Liberação
e  Implantação  da  ITIL,  e  consequentemente,  uma  análise  comparativa  sobre  ferramentas  que
auxiliem a implantação deste processo de forma efetiva e planejada em uma organização genérica
de TI.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

• Levantamento  bibliográfico:  pesquisa  em  livros,  artigos,  e  publicações  acerca  de
Governança de TI.

• Estudo da ITIL e Gerenciamento de Serviços.

• Análise de informações e testes, de ferramentas que auxiliem o processo de Gerenciamento
de Liberação e Implantação.

5. Cronograma de execução

Este trabalho será constituído das seguintes atividades a serem realizadas: 

1. Levantamento bibliográfico

2. Estudo da ITIL

3. Análise de ferramentas

4. Redação do TCC

Tabela 1. Cronograma de execução

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X X
Atividade 3 X X X X
Atividade 4 X X X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados Esperados

Espera-se que os resultados  obtidos  através  deste  trabalho,  possam contribuir  para uma melhor
empregabilidade das boas práticas da ITIL nas organizações, tornando assim seu uso mais adequado
em cada área que for aplicada, gerando assim uma melhor eficiência no fornecimento de serviços de
TI. Além disso, uma outra contribuição importante deste trabalho é a disseminação dos conceitos de
Governança de TI  e  da ITIL no Departamento de Computação,  possibilitando o surgimento de
novos projetos de pesquisa relacionados ao tema, além de outras novas aplicações práticas de tal
conceito.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de Junho de 2017
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Aluno                                                                  Orientador
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