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Atualmente, o termo serviço é aplicado virtualmente em todo o contexto da área de Tecnologia 
da Informação (TI), sem que haja um claro entendimento do seu atual significado. Plataformas 
tecnológicas e produtos físicos não são serviços, mas sim pontos de acesso ou habilitadores 
dos serviços. Em termos organizacionais, uma área de TI orientada a serviços é muito 
diferente de uma outra que adota o modelo baseado na disponibilização de recursos, também 
conhecido como tradicional.  
 
Muitas áreas de TI estão iniciando um movimento para tornarem-se orientadas a serviços sem 
uma clara visão do escopo, dos riscos e do retorno desta nova abordagem. Como resultado, a 
taxa de falhas é expressiva e, a cada dia que passa, mais visível.  
 
A diferença entre uma área de TI que adota o modelo tradicional e uma área de TI orientada a 
serviços pode ser resumida da seguinte forma: a TI tradicional define a si própria como uma 
provedora de tecnologia, trabalhando de dentro para fora; a TI orientada a serviços define a si 
própria como uma provedora de serviços, trabalhando de fora para dentro. Estas perspectivas 
de atuação também representam diferentes atributos das culturas centralizada na tecnologia e 
centralizada no cliente, respectivamente.  
 
Organizações que adotam a cultura centralizada na tecnologia operam a área de TI como um 
centro de custos focado na maximização do uso dos seus ativos. As áreas de TI destas 
organizações tendem a ser organizadas em silos (alinhadas ao redor de funções, 
conhecimentos, capacidades e plataformas tecnológicas), focadas em custos, monopolistas e 
não competitivas. Estas áreas de TI aceitam as restrições de sua capacidade de fornecimento 
como elas são.  
 
As áreas de TI de organizações que adotam a cultura centralizada no cliente utilizam um 
modelo de entrega misto, baseado no melhor equilíbrio entre fornecedores externos e equipes 
internas. Elas tendem a ser competitivas, possuem diversos fornecedores, são orientadas a 
processos e negociam com os clientes para garantir que a demanda é fundamentada e que os 
recursos necessários para garantir o atendimento estarão disponíveis.  
 
A nova abordagem necessita de diferentes comportamentos, não apenas dos integrantes da 
área de TI, mas também das áreas de negócio, exigindo o aprendizado por ambas as partes de 
novos estilos de interação. Cabe a área de TI, como um primeiro passo, definir o seu portfólio 
de serviços como algo distinto dos processos e outros elementos necessários para a entrega 
dos serviços. 
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