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Abstract. As the use of Information Technology grows in the organizations
along with the global market competition, the need to provide IT services with
the lowest cost and better efficiency has emerged, in addition to ensure the IT
strategic alignment with the organization business plans. IT Governance is a
concept that aid these purposes and is endued with tools and sets of best practi-
ces such as the Information Technology Infrastructure Library. However, unlike
its guidelines, the deployment and adoption are not specified in the tool. This
work intends to analyze its adoption and identify the best practices when de-
ploying such tools.

Resumo. Com o crescente uso de tecnologia da informação nas organizações e
a concorrência do mercado atual, surgiu a necessidade de fornecer serviços
de TI com menor custo e maior eficiência, além de garantir que tenha um
alinhamento estratégico da TI com os planos de negócios da organização. A
governança de TI é um conceito que auxilia nesses propósitos e conta com fer-
ramentas que possui um compilado de boas práticas como o ITIL, porém a
implantação e adoção não é especificada na ferramenta apenas as diretrizes,
esse trabalho pretende analisar a adoção e identificar as melhores práticas de
implantação de tais ferramentas.

1. Introdução

A tecnologia da informação (TI) vem sendo amplamente usada em nı́veis estratégicos e
operacionais, com o crescimento desse uso as organizações estão a procura de serviços
e soluções tecnológicas cada vez mais eficientes e inovadoras [6]. Assim, deve-se achar
uma maneira de organizar e desenvolver esses serviços de uma maneira controlada, ali-
nhado com as diretrizes da organização, o qual é o propósito da governança de TI [9].

O Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um dos frameworks
de melhoria da qualidade e técnicas, especialmente dos serviços de TI. Particularmente,
o ITIL auxilia as organizações a promover um alinhamento estratégico da TI com os
negócios, além da melhoria contı́nua dos serviços de TI [7].

Atualmente, houve uma ascensão na pesquisa sobre o ITIL, em especial na área
de projeto de implementação, seus benefı́cios e fatores de sucesso [3]. Apesar grande
volume sobre o assunto na literatura, há um déficit em trabalhos que envolam a adoção
do ITIL, existindo poucas evidências empı́ricas de como conduzir o trabalho de adoção e
como medir o seu sucesso [2].



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
2.1. Governança de TI
A governança de TI é um conjunto de estruturas e processos que envolvem a
administração da organização, gerentes de TI e de negócios para a tomada de decisões
sobre o uso da TI, na coordenação das ações resultante dessas decisões e no monitora-
mento dos resultados, a fim de promover o alinhamento entre as estratégias e operações
nas áreas de TI e dos negócios [10].

As metodologias de governança de TI tem como objetivo a eficiência e eficácia
na entrega e suporte dos serviços de TI. Existem várias metodologias, entre elas ITIL
e Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) que são as mais
usadas atualmente.

ITIL diz que a governança de TI é expressa por estratégias, polı́ticas e pla-
nos e possui algumas atividades como avaliação do desempenho diário da organização,
comunicação das estratégias, polı́ticas e planos e capacitação dos responsáveis da
organização pela governança para determinar se as diretrizes estão sendo tratadas com
eficácia [9].

Segundo COBIT, há cinco áreas de foco de governança de TI, sendo elas alinha-
mento estratégico, otimização de custos, gestão de recursos, gestão de riscos e medição
do desempenho [9].

2.2. ITIL
O ITIL é um conjunto de boas práticas para diversas organizações [1]. Ele tem como foco
principal a operação e a gestão da infraestrutura de tecnologia na organização, incluindo
todos os assuntos que são importantes no fornecimento dos serviços de TI. Portanto ele
promovendo o fornecimento de serviços de TI de alta qualidade, essencialmente para IT
Service Management(ITSM) [1] [8].

O ITIL é dividido em cinco práticas que possuem livros oficiais publicados, são
eles:

• Estratégia de Serviços: Aborda as estratégias, polı́ticas e restrições sobre os
serviços.

• Design de Serviços: Visa as polı́ticas, planejamento e implementação dos
serviços.

• Transição de Serviços: Fala sobre o gerenciamento do conhecimento dos serviços.
Também inclui abordagem sobre mudanças, riscos e garantia de qualidade.

• Operação de Serviços: O foco principal é o monitoramento do serviço em sua
execução.

• Melhoria Contı́nua de Serviços: Visa à avaliação e melhoria dos serviços ofertados
pelo negócio.

2.3. COBIT
O COBIT é um conjunto de boas práticas e controle de TI e tem como missão a pesquisa,
o desenvolvimento e a promoção de um conjunto de objetivos de controle para TI [5]. O
COBIT auxilia a organização oferecendo detalhamente serviços de métricas para determi-
nar se um determinado processo de TI esteja realmente oferencendo o que a organização
necessita [4].



O COBIT se organiza em quatro domı́nios, sendo:

• Planejamento e Organização: Aborda tática e estratégias, identifica forma de como
a TI irá ajudar a empresa alcançar seus objetivos.

• Aquisição e Implementação: Define as questões de implementação da TI con-
forme as diretivas estratégicas.

• Entrega e Suporte: Gerencia a entrega de TI na organização, incluindo atendi-
mento ao usuário, segurança, gerenciamento de dados entre outros.

• Monitoração: Define as questões de auditoria e acompanhamento dos serviços de
TI, sob o ponto de vista de validação da eficiência dos processos e evolução dos
mesmos em termos de desempenho e automação.

3. Objetivos
O objetivo deste trabalho é o levantamento de trabalhos envolvendo a temática de adoção
do ITIL, assim como analisar como as organizações tem tratado a adoção do mesmo.
Pretende-se comparar os metódos de adoção do ITIL em diferentes tipos de organização.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Será feito o levantamento bibliográfico dos assuntos envolvendo a adoção do ITIL, CO-
BIT e governança de TI, buscando artigos recentes e relevantes na área nas bases de
dados IEEE, ACM Guide e Science Direct, em seguida analisar os artigos e desenvolver
um mapa conceitual com as informações adquiridas.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento de material bibliográfico;
2. Aprofundar o conhecimento em governança de TI e do ITIL;
3. Definição das melhores técnicas de adoção da governança de TI e ITIL;
4. Conclusão e Revisão.
5. Redação do TCC

Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X X X
Atividade 2 X X X X X
Atividade 3 X X X X X
Atividade 4 X X X X
Atividade 5 X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se com esse trabalho levantar quais são as principais técnicas e processos utiliza-
dos para adotar a governança de TI nas organização, analisando tanto casos de sucesso
quanto de fracasso, e tentar identificar quais práticas tiveram êxito ou o melhor retorno
em sua implantação.



7. Espaço para assinaturas
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Governança de TI - um estudo sobre ITIL e COBIT. VII Simpósio de Excelência em
Gestão e Tecnologia, 2010.

[6] Teresa Lucio-Nieto, Ricardo Colomo-Palacios, Pedro Soto-Acosta, Simona Popa, and
Antonio Amescua-Seco. Implementing an IT service information management fra-
mework: The case of COTEMAR. International Journal of Information Manage-
ment, 32:589–594, 2012.

[7] Shari S C Shang and Shu-fang Lin. Barriers to Implementing ITIL-A Multi-Case Study
on the Service-based Industry. 6(1):53–72, 2010.

[8] EA Sortica, S Clementi, and T CARVALHO. Governança de TI: Comparativo entre
COBIT e ITIL. . . . do Congresso Anual de Tecnologia de . . . , page 13, 2009.

[9] Luiz Henrique Taconi, Rodolfo Miranda De Barros, and Bruno Bogaz Zarpelão. Proposal
of a maturity model to deploy a service catalog. pages 131–138, 2013.

[10] Peter Weill and Jeanne W. Ross. Governança de tecnologia da informação. 2006.


	Introdução
	Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
	 Governança de TI 
	 ITIL 
	 COBIT 

	Objetivos
	Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
	Cronograma de Execução
	Contribuições e/ou Resultados esperados
	Espaço para assinaturas

