
Projetos agora são estruturados
para que mais profissionais
possam ser treinados em ITIL

Maria Helena,

m 2004, a cadeia de supermercados
Food Lion precisou automatizar o ge-
renciamento de mudanças para estar

em conformidade com a lei Sarbanes-Oxley.
Inicialmente, a empresa decidiu adotar o pro-
cesso de gerenciamento de mudanças da ITIL
e deixar de lado o restante dos frameworks de
melhores práticas. Mesmo assim, a Food Lion
não demorou a cogitar seriamente outros ele-
mentos da ITIL e desde então vem expandindo
sua adoção. Como muitas empresas, a Food
Lion recorreu ao LTIL para ajudar a resolver uma
área de problema e acabou por utilizá-la em
outras. Isso acontece porque a biblioteca de
melhores práticas ITIL (Information Techno-
logy Infrastructure Library) é um framework
que lista as práticas de TI que mais deram cer-
to e que sempre tem alguma coisa a oferecer.
As seções de suporte e entrega de serviço, por
exemplo, incluem orientação para gerencia-
mento de incidentes, de problemas, da confi-
guração, de mudanças, de liberações, financei-
ro de TI, de continuidade da TI, da capacidade
e até do nível de serviço. Tente encontrar uma
empresa que não precisa de melhorias em pe-
lo menos uma destas áreas. Entretanto, a
abrangência da ITIL pode ser assustadora."Te-
mos que explicar exatamente o que é ITIL, que
valor ela agrega e como tocar o processo", diz
Rick Lemieux, vice-presidente da ITSM Solu-
tions, empresa de treinamento em ITIL. Mas
qualquer pessoa do setor é capaz de entender
seu valor para os resultados financeiros. "O
ITIL ensina o que você deve fazer para alinhar
as metas de TI ao negócio", observa.

Biblioteca reduz número de incidentes na Edinfor
Empresa conta com cerca de 20 profissionais certificados, dez deles especializados no último semestre de 2007

Desde que aterrissou em terras
brasileiras, em 2000, a Edinfor, empresa
do grupo LogícaCMG especializada em
terceirização de TI e soluções GIS para o
setor de energia, mantém uma política de
gestão e entrega de serviços baseados em
processos. Com a chegada do ITIL e a
crescente demanda do mercado por mais
controle na prestação de serviços de TI, a
companhia passou a buscar a certificação
de seus profissionais em melhores
práticas do mercado.

Em meados de 2007, embora já
contasse com cerca de dez profissionais
certificados em ITIL, a Edinfor contratou
Maria Helena Almeida para estruturar a

área de processos e entrega dos seus
serviços de TI. "A Edinforjá tinha
processos direcionados para as melhores
práticas. A área de entrega já baseava
suas práticas nos módulos do ITIL", conta
Maria Helena, referindo-se a melhores
práticas, como o gerenciamento de
mudanças, incidentes, configuração e
problemas, por exemplo. Agora a
empresa estrutura um projeto para
estender o treinamento de seus
profissionais. "Sentimos uma melhoria e
facilidade na entrega e qualidade dos
serviços", diz a gerente de delivery e
processos da Edinfor. "O mercado agora
entende que quem tem processos em

ordem tem organização", completa.
A Edinfor tem hoje aproximadamente

20 profissionais certificados em ITIL, dez
deles obtiveram o certificado no último
semestre de 2007, de acordo com Maria
Helena. Ela conta que a empresa criou um
projeto chamado Projeto Construção,
cujo objetivo é disseminar o
conhecimento sobre as melhores
práticas. "Aqueles profissionais
certificados compartilham seus
conhecimentos com os demais
funcionários da empresa", explica. "A idéia
é levar esse treinamento em processos
também aos nossos clientes", revela
Maria Helena. Os clientes da companhia

A adoção do ITIL envolve muito trabalho,
mas não é terrivelmente complexa, principal-
mente se você der um passo de cada vez, come-
çando com as áreas que mais precisam de me-
lhorias. Na Carfax, fornecedora de relatórios de
histórico de veículos, a área problemática era
planejamento da capacidade e esse foi nosso
ponto de partida adotado. O primeiro passo pa-
ra implementar o ITIL foi traçar um diagrama
dos processos de trabalho deTI."Tínhamos flu-
xogramas gigantescos na parede, fosse para um
processo de cartão de crédito ou para a execu-
ção de um relatório de histórico de um veícu-
lo", conta. Segundo o executivo, cada processo
foi dividido em serviços, como a senha de aces-
so do distribuidor, com o Servidor A se comu-
nicando com o Servidor G e assim por diante.

A Carfax também adquiriu o banco de dados
do gerenciamento da configuração (BDGC) pa-
ra usar como repositório central de dados sobre
os ativos e processos de TI da empresa. Um
BDGC é um componente central do ITIL e a
empresa povoou-o manualmente com infor-
mações como configurações de hardware e re-
de, a localização física de aplicações corporati-
vas e outros bancos de dados com os quais ca-
da software troca dados. Ele se tornou um in-
ventário abrangente, descrevendo todo o hard-
ware, sistemas e links de integração de todo o
ambiente de TI da Carfax. Esta iniciativa con-
sumiu um ano. "Analisamos documentos anti-
gos, perguntamos aos departamentos quais
servidores e qual software eles tinham e quais
serviços forneciam à corporação", lembra Stin-
nett. Com o editor de modelagem de serviço da

incluem Energias do Brasil, que congrega
14 empresas, Eletropaulo, Comgás e Vivo,
entre outros. O investimento da Edinfor
em melhores práticas de mercado se deu
também por uma demanda do mercado.
"Como prestador de serviço, enxergamos
que a necessidade do mercado caminha
nesse sentido, independente da
exigência dos clientes", diz Maria Helena.
Apesar da maior demanda do mercado
por fornecedores com ITIL, no entanto,
segundo a gerente, muitos dos clientes e
potenciais consumidores costumam
cobram as boas práticas sem nem
mesmo saber que estão cobrando
práticas do ITIL (FKA)



BMC Software, eles colocaram os diagramas de
fluxo de trabalho no banco, mostrando como
os processos e as transações passam de uma
aplicação para outra, o que facilitou a atualiza-
ção. Após as implementações, a Carfax reduziu
as tarefas de TI manuais em cerca de 400% nos
últimos dois anos. A equipe de TI pode ver au-
tomaticamente quais outros sistemas serão
afetados por uma atualização planejada e fazer
ajustes sem ter que passar horas analisando o
upgrade e depois diagnosticando as inevitáveis
falhas pós-atualização, por exemplo.

A Allstate Insurance está envolvida com
ITIL desde 2002, quando um pequeno grupo
de funcionários de TI convenceu a gerência a
mandá-los para treinamento. A empresa ado-
tou ITIL e patrocinou a certificação de cente-
nas de funcionários de TI. Para decidir qual se-
ria o ponto de partida, o departamento de TI
desenvolveu uma escala de maturidade que
classifica seus diversos processos. A maioria
das organizações utiliza algum tipo de escala
de maturidade, como o Modelo de Maturida-
de da Capacidade, para avaliar suas operações
de TI. O ITIL, no entanto, tem seus próprios
meios para avaliar a maturidade do serviço de
uma organização de TI, chamado Framework
de Maturidade do Processo. A equipe da Alls-
tate utilizou a escala e decidiu adotar gerencia-
mento de incidentes, gestão de mudanças e da
configuração. "Perguntamos onde deveríamos
melhorar e depois elaboramos um plano do
projeto", diz Cathy Kirch, consultora em pro-
cessos da Allstate. Segundo ela, o gerencia-
mento de problemas não é capaz de analisar e
corrigir alguma coisa que não tenha sido do-
cumentada antes em gerenciamento de inci-
dentes. "Assim como o detetive não tem no
que trabalhar se o delegado não fizer um rela-
tório", compara.

Embora a lei Sarbanes-Oxley e a necessida-
de de melhorar o gerenciamento de mudanças
tenham aberto as portas para ITIL na Food Lion,
a equipe de TI logo se convenceu de seu valor e
decidiram adotar processos da ITIL adicionais,
aliados ao padrão Cobit para práticas de segu-
rança e controle de TI. O grupo de TI da compa-
nhia criou equipes multifuncionais na área com
10 funcionários e cada equipe enfocou uma das
quatro divisões de processos do ITIL a serem
implementadas inicialmente: gerenciamento de
mudanças, de incidentes, de problemas e do ní-
vel de serviço.Cada equipe desenvolveu um ma-
pa de prioridades de tarefas necessárias para
alinhar o processo ao modelo ITIL. Com as
quatro primeiras áreas de processos em anda-
mento, duas equipes agora planejam abordar
gerenciamento da configuração e de libera-
ções. Mas uma iniciativa ITIL nunca está real-
mente concluída, alerta Edmiston.

ITILé boa oportunidade de negócios para o Brasil
Conforme as empresas reconhecem a importância de adotar as melhores práticas para o gerenciamento de serviços
de TI, o Brasil se torna potencial exportador de mão-de-obra qualificada

Há cerca de cinco anos, o mercado
brasileiro descobriu que existe o ITIL
(Information Technology Infrastructure
Library). De lá pra cá, o framework de
melhores práticas para o gerenciamento
de processos de TI só fez avançar no País,
mais até do que em alguns países
desenvolvidos, como os Estados Unidos.

Sérgio Rubinato Filho, vice-presidente
do itSMF no Brasil, explica que os CIOs
entendem que já não se pode mais olhar
para o ITIL como algo passageiro. "Hoje
existe uma grande pressão pela
melhoria dos serviços e por recursos
bem aplicados. Isso fez com que os
executivos de TI olhassem com mais
cuidado e calma para a importância de
ter processos em ordem", afirma
Rubinato Filho. "Para coroar a seriedade e
relevância do ITIL, em dezembro de
2005, o framework se tornou padrão
internacional de qualidade (ISO 20.000) e
foi reconhecido como sendo o meio
mais adequado de gerir a TI", destaca.

Com isso as empresas prestadoras de
serviços de tecnologia da informação
passaram a buscar certificações locais
em suas áreas de atuação- e isso
significa, para muitas delas, o Brasil.
Para dar uma idéia do avanço do ITIL, em
agosto de 2005, havia apenas 145
afiliados ao itSMF no País. Hoje são mais
de 670 (veja localização desses afiliados
no gráfico ao lado).

O Brasil, como fornecedor de mão-de-
obra em TI, precisa qualificar seus

profissionais. E vem fazendo isso com
sucesso. "Somos vistos como uma fonte
de mão-de-obra qualificada. Temos as
melhores práticas", assegura Rubinato.
Segundo ele, são atualmente no País
mais de 10 mil profissionais certificados.
A certificação e especialização da mão-
de-obra brasileira é condição essencial
para que o País se firme como provedor
de serviços e concorra em pé de
igualdade com outras economias.

Há muito se sabe que a índia é
especializada e lidera o mercado de
fornecedores de mão-de-obra para
desenvolvimento de software. Quando o

assunto é a gestão de serviços de TI, por
conta de questões culturais, a índia não
consegue o mesmo bom desempenho,
deixando para países como o Brasil uma
excelente oportunidade de negócios.
"Existe um mercado gigantesco em TI.
A índia encontrou o espaço dela e o
explorou muito bem. Agora cabe ao
Brasil tirar proveito da boa qualidade de
seus serviços", destaca Rubinato. "O
Brasil olhou mais agilmente para essa
oportunidade e agora começa a
estabelecer seu espaço", completa.
(*Com colaboração d< Fernanda K. Ang
especial para o COMPUTERWQRLD)
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