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Abstract. Configuration Management is an ITIL process that expects by the end
of its implementation provide a database of the IT infrastructure of an organi-
zation. A model for this process aims to facilitate the adoption of ITIL practices
by automating tasks.

Resumo. O Gerenciamento de Configuração é um processo do ITIL que visa ao
final de sua implantação disponibilizar uma base de dados da infraestura de TI
de uma organização. Um modelo para esse processo busca facilitar a adoção
das práticas do ITIL através da automação de tarefas.

1. Introdução
O Gerenciamento de Serviços de TI tem o objetivo de viabilizar a entrega e o suporte dos
serviços de TI de forma que esses processos estejam adequados as estratégias de negócio
da organização onde são usados. Para tanto, existem metodologias a serem seguidas para
a implementação correta do Gerenciamento de Serviços de TI. Uma das metodologias
mais utilizadas é o ITIL (Information Technology Infrastructure Library) [6].

O ITIL conta com uma série de processos a serem implementados para garantir
o ciclo de vida do Gerenciamento de Serviços de TI, um desses processos é o Gerencia-
mento de Configuração. Esse processo consiste na criação de uma base de dados contendo
informações referentes aos Itens de Configuração utilizados durante todo o ciclo de vida
do Gerenciamento de Serviços de TI.

Contudo, o ITIL apresenta apenas boas-práticas para a implantação de seus pro-
cessos, sem disponibilizar um modelo de como essa implantação deve ser feita, dessa
forma ele se torna algo muito genérico. Dessa forma, um modelo que auxilia na
implantação desse processo, fazendo com que a implantação fique mais proxima da reali-
dade da organização, busca automatizar as tarefas necessárias de forma a otimizar o tempo
necessário para sua implantação, bem como melhorar a experiência do usuário final.

A Seção 2 apresenta o contexto do processo de Gerenciamento de Configuração
e o porque de sua necessidade. A Seção 3 apresenta os estudos a serem feitos durante o
desenvolvimento do modelo. A Seção 4 apresenta as técnicas e ferramentas analisadas
por esse trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
O Gerenciamento de Serviços de TI tem como objetivo viabilizar a entrega e o suporte
de serviços de TI de forma que o setor de TI esteja adequado à estratégia de negócio da
organização, promovendo eficiência e eficácia no negócio.



As Tecnologias da Informação (TI), como parte integrante de todas as
organizações, devem ser geridas através de polı́ticas e mecanismos especializados, de
forma a serem consideradas como um serviço tão importante como os outros no âmbito
de uma organização. Por conta disso, esse serviço deverá ir de encontro aos objetivos es-
tratégicos e operacionais da organização, mas também deve ter a capacidade de adaptação
a imprevistos que possam ocorrer no decorrer das tarefas e obrigação dos usuários. Por
conta disso, foram criadas várias combinações para a gestão de serviços de TI, o que fi-
cou conhecido como a prática de Gerenciamento de Serviços de TI. Dessa forma, ele deve
garantir a entrega dos serviços de TI dentro do acordado, em termos de custo e de nı́vel
de desempenho, com as áreas de negócio da organização, além de atender paralelamente
aos objetivos estratégicos definidos dentro do âmbito da sua própria gestão. Para atingir
tais objetivos, existem metodologias que podem ser seguidas para a implementação do
Gerenciamento de Serviços de TI. Entre elas, o ITIL [6] é uma das mais usadas.

O ITIL é um conjunto de boas práticas que remonta à década de 1980, quando
o governo britânico por meio do Office of Government Commerce (OGC) desenvolveu
um modelo (framework) para a utilização eficiente e financeiramente responsável de re-
cursos de TI dentro do próprio governo britânico e de organizações privadas [3]. Esse
framework tem como objetivo alinhar os serviços de TI com as necessidades de negócio
da organização [5]. Atualmente, o ITIL está na sua terceira versão, a qual é dividida em
cinco práticas, cada qual com seu livro oficial contendo as diretrizes necessárias para sua
implementação, sendo elas:

• Estratégia de Serviço: define polı́ticas e normas para a criação e gerenciamento de
serviços.

• Desenho de Serviço: define novos serviços e seus requisitos de forma a estarem
alinhados com as estratégias da organização.

• Transição de Serviço: diretrizes para o desenvolvimento e melhoria das capaci-
dades da organização para transição de serviços novos ou alterados para serviços
ativos.

• Operação de Serviço: diretrizes para o gerenciamento das operações de serviço
cotidianas, como entrega e suporte de serviços de forma eficaz e eficiente.

• Melhoria Contı́nua de Serviço: diretrizes para criação e manutenção de valores
para os clientes.

Nesse trabalho, abordaremos um processo do ITIL denominado Gerenciamento
de Configuração. A prática de Transição de Serviço, na qual o Gerenciamento de
Configuração está localizado, age como uma interface entre as práticas de Desenho de
Serviço e Operação de Serviço. Dessa forma, ela busca garantir que novos serviços sejam
implantados em um ambiente de produção sem afetar serviços já existentes. Para isso é
preciso ter uma visão clara da infraestrutura de TI capaz de possibilitar que as mudanças
causadas pela implantação de um novo serviço não tragam problemas para a organização,
além de possibilitar um melhor planejamento de mudanças. O objetivo do Gerenciamento
de Configuração consiste em disponibilizar um modelo básico e lógico da infraestrutura
de TI da organização por meio da identificação, controle, manutenção e verificação de
estado e versão dos Itens de Configuração (ICs) no ambiente de TI [9]. Esse processo se
relaciona com todos os outros processos definidos pelo ITIL, visto que todos os processos
acessam os dados da infraestrutura de configuração.



As principais atividades do processo de Gerenciamento de Configuração, segundo
Pinheiro e Magalhães [4] são as seguintes:

• Planejamento: consiste na definição da abrangência, escopo, fatores crı́ticos de
sucesso, objetivos a serem alcançados, indicadores de desempenho e interações
entre a equipe responsável por este processo e as demais equipes da área de TI.

• Identificação dos Itens de Configuração: consiste em colher no ambiente as
informações, no nı́vel de detalhe estabelecido pela atividade de planejamento.

• Controle: consiste em assegurar que somente os Itens de Configuração autorizados
e identificados sejam aceitos e acompanhados desde o momento da definição de
sua necessidade até a sua retirada da infraestrutura de TI.

• Registro do estado: consiste em assegurar que todos os dados de configuração
e documentação são gravados conforme cada Item de configuração ou ativo de
serviço prossegue em seu ciclo de vida.

• Verificação e auditoria: consiste de uma série de revisões e procedimentos de
auditoria que verificam a existência fı́sica dos Itens de Configuração registrados
na base de dados e comprovam que os dados referentes aos seus atributos estão
corretamente registrados e armazenados.

• Geração de informações para o gerenciamento: consiste na identificação de re-
latórios e os indicadores destinados a informar a área de TI, além da direção da
organização, sobre os Itens de Configuração, bem como seus relacionamentos para
o suporte à disponibilização dos serviços de TI.

Todas as atividades do processo são mantidas no Banco de Dados do Gerencia-
mento de Configuração (BDGC). Por isso, é importante que a implementação do BDGC
esteja de acordo com as informações necessárias utilizadas pelos processos de TI. Para
tal, existem 4 abordagens para a implementação do BDGC[8] :

• Top-down: essa abordagem começa analisando os serviços mais crı́ticos dentro
da organização e então concentrando-se em definir apenas os itens chaves para a
entrega desses serviços.

• Bottom-up: essa abordagem envolve catalogar todo equipamento e aplicação co-
nectada a infraestrutura da organização.

• Iterativa: essa abordagem é inicialmente livre e se molda conforme vai se ga-
nhando experiência.

• Ad-hoc: essa abordagem envolve tomar decisões puramente numa base de projeto
a projeto, ou seja, conforme novos projetos vão surgindo, a base de dados vai
sendo alterada.

Cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens e a escolha de uma delas
depende de fatores como: a experiência dos usuários, os tipos de projetos, entre outros.
As abordagens mais comuns são a Top-down e a Bottom-up. As caracterı́sticas e desafios
dessas duas abordagens são apresentadas na Tabela 1 [1].

É necessário realizar uma análise de qual abordagem é mais adequada a
organização na qual está sendo implementado o Gerenciamento de Configuração, no de-
correr dessa pesquisa será analisado quais organizações o modelo proposto procura aten-
der e quais as melhores abordagens para elas.



Tabela 1. Comparação entre duas Abordagens
Prós Contras

Abordagem Top-Down
• Promove conheci-

mento de como a
TI oferece suporte
a organização e o
valor que a TI pos-
sui.

• Pode ser feita ini-
cialmente em alto
nı́vel, com detalhes
sendo incluı́dos ao
longo do tempo.

• Inicialmente não
tão útil na solução
de incidentes e
avaliação dos
riscos de mudança
dos Itens de
Configuração.

• TI não está
acostumada em
definir seu tra-
balho usando a
terminologia de
serviço.

• Pode ser demorado
para atingir con-
senso.

Abordagem Bottom-up
• TI normalmente já

tem um bom con-
trole da infraestru-
tura gerenciada.

• Pode ganhar mui-
tas informações
de forma rápida e
descobrir infraes-
trutura até então
desconhecida.

• Inicialmente,
nenhum entendi-
mento de negócios
impactados por
mudanças e inci-
dentes.

• Quantidade de da-
dos pode ser muito
grande.

• As organizações
geralmente param
por aqui e não dão
o próximo passo
para definir os
serviços de TI.

A necessidade da implementação do Gerenciamento de Configuração pode ser
vista no modelo de maturidade proposto por Pereira [7], onde o processo de Gerencia-
mento de Configuração é um processo essencial para atingir o primeiro nı́vel de maturi-
dade e subsequentemente os niveis mais avançados. Sendo assim esse é um dos patamares
principais para a implementação do Gerenciamento de Serviços de TI segundo o ITIL.



3. Objetivos
O objetivo desse trabalho é realizar um estudo sobre Gerenciamento de Configuração e
Ativos de Serviço, propondo um modelo que será incluı́do no portfólio do Laboratório
Gaia [2]. Dentro desse modelo serão definidos atributos a serem cadastrados para as
configurações e ativos de serviço, ações a serem executadas, relatórios e a automatização
de tarefas do processo. Será realizado também um estudo de caso no Laboratório Gaia.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
• Estudo sobre o Gerenciamento de Configuração e do tipo de organizações que

serão atendidas pelo modelo, através de levantamento bibliográfico;
• Definição dos atributos do modelo, através da escolha entre uma abordagem top-

down ou bottom-up e da construção de um modelo entidade-relacionamento;
• Definição de ações dos processos envolvidos, através de elaboração de CRUDs;
• Definição dos relatórios gerados pelo sistema, através do estudo de informações

relevantes ao usuário final;
• Definição de tarefas a serem automatizadas, através de análise de quais tarefas

demandam mais tempo;
• Estudo de caso no Laboratório Gaia, através da implantação do modelo proposto;

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo sobre o Gerenciamento de Configuração e do tipo de organizações que
serão atendidas pelo modelo;

2. Definição dos atributos do modelo;
3. Definição de ações dos processos envolvidos;
4. Definição dos relatórios gerados pelo sistema;
5. Definição de tarefas a serem automatizadas;
6. Estudo de caso no Laboratório Gaia;

Tabela 2. Cronograma de Execução
ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se com esse trabalho apresentar o Modelo Gaia para Gestão de configuração e
ativos de serviço, esse modelo facilitará a adoção de práticas do ITIL, já que o ITIL nor-
malmente define mais o que fazer, do que como fazer. Espera-se também apresentar os
prós e contras da automatização de tarefas, discutir quais atributos devem ser cadastra-
dos para cada configuração/ativo de serviço e definir um conjunto de relatórios para o
Gerencimento de Configuração.



7. Espaço para assinaturas

Londrina, Três de Agosto de Dois Mil e Quinze.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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