
Melhores práticas de TI devem ganhar força em 2006  
 
Os padrões de melhores práticas de gerenciamento de ambientes de TI devem tomar força em 
2006. Segundo o instituto de pesquisa Forrester Research, em muitos casos, ITIL (IT 
Infrastructure Library) e COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) e 
ISO 17799 devem ser adotados em conjunto.  
 
O padrão ITIL endereça a oferta de serviços e o suporte, já o COBIT cobre um espectro maior da 
governança de TI. O CMM, que é usado freqüentemente por desenvolvedores de aplicações, 
mostra como os shops de TI estão em termos de maturidade quando comparados com os 
processos mais conhecidos. E o ISO 17799 propõe medidas de gerenciamento de segurança. 
 
"A maioria desses conjuntos de melhores práticas não é mutuamente exclusiva e é mais eficiente 
quando usada em combinação uns com os outros", afirma Craig Symons, analista da Forrester em 
um relatório divulgado neste mês. "O caminho para um método de governança de TI abrangente 
envolve o entendimento das diferenças entre os padrões e quando deve ser aplicado cada um 
deles." 
 
Porém, quando percebem que deve adotar vários padrões para alcançar seus objetivos, os 
gerentes de TI rede se sobrecarregam tentando compreender as diferenças entre os padrões mais 
populares. Segundo Jon Vromat, consultor de melhores prática da HP, apesar dos benefícios 
proporcionados, os gerentes não devem se tornar vítimas da escravidão dos padrões.  "As 
organizações de TI, em geral, pensam que é preciso adotar todos de uma só vez e que por isso as 
iniciativas estão condenadas a falhar. Adotar essas práticas é como comer um elefante; para se 
conseguir, você deve fazê-lo em pedaços facilmente digeríveis", afirma ele. 
 
Referindo-se às melhores práticas como uma sopa de letrinhas, Vromat diz que os gerentes 
devem abordar o processo de adoção em três fases: começar com um padrão como o COBIT ou 
ITIL; mover para práticas que possam ser certificadas, como são muitas das orientações ISO; e, 
em seguida, realizar avanços graduais que possam ser avaliados, por exemplo, pelo CMM ou Six 
Sigma. 
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