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RESUMO 

Através das melhores práticas sugeridas pela ITIL, (Information Technology 

Infrastructure Library ou Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação) 

para o Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (TI), apresentamos 

um estudo sobre as etapas fundamentais para assegurar a qualidade no ciclo de 

vida dos serviços prestados. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente é quase impossível imaginar um cenário empresarial sem o apoio 

da TI, por se tratar de um fator crítico de sucesso para as organizações. 

O departamento de TI é responsável por altos custos de investimento, quando 

necessário atualizar ou informatizar uma empresa. Desse modo as organizações 

buscam reduções nos custos e otimizações de processos, e com isso vários 

frameworks e guias de melhores práticas para o gerenciamento de serviços são 

criados, contudo destacamos a ITIL®. 

 A ITIL é alinhada como suporte ao Gerenciamento de Serviços de TI, para 

promover, inicialmente, a compreensão das necessidades e expectativas do cliente, 

buscando os padrões mais adequados para atendê-las. 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo desse trabalho é demonstrar de maneira simples e objetiva as etapas 

do gerenciamento dos serviços de TI, bem como os benefícios desse gerenciamento 

utilizando a ITIL. 

 

METODOLOGIA 

Foram definidas as seguintes etapas para desenvolvimento deste trabalho: 

• Estudar toda a estruturação da ITIL abordando as características necessárias 

para o gerenciamento dos níveis de serviço; 

• Identificar os benefícios advindos da utilização do gerenciamento de serviços 

apoiado pela ITIL; 



• Esclarecer de maneira objetiva todas as etapas envolvidas no gerenciamento 

de Serviços. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Este trabalho se encontra em desenvolvimento e até o presente momento, foi 

efetuada pesquisa sobre a necessidade de gestão da qualidade dos serviços dentro 

das organizações. Em paralelo estão sendo realizados estudos referentes ao 

gerenciamento de serviços e a biblioteca de melhores práticas para este 

gerenciamento. Foi realizado também um estudo comportamental sobre empresas 

que implantam os processos da ITIL, os motivos que as fizeram tomar tal decisão, 

dificuldades e resultados obtidos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi constatado que as organizações possuem grandes dificuldades para o 

gerenciamento de suas atividades, havendo grande resistência às mudanças por 

parte das equipes e gestores. 

 As organizações que aderiram as propostas da ITIL conseguiram resultados 

satisfatórios, como por exemplo, reduções de custos e riscos ao negócio, aumento 

na capacidade produtiva, melhora na satisfação dos clientes/usuários, entre outros. 

 Consolidação e agregação de conhecimentos referentes, à importância do 

aperfeiçoamento do gerenciamento serviços, e à Biblioteca de Infraestrutura de 

Tecnologia da Informação (ITIL) com todas as etapas do ciclo de vida envolvidas 

para sua completa implantação.  
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