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Há cerca de dois meses, o Exin, instituto holandês independente que realiza exames 
educacionais na área de tecnologia da informação, montou seu escritório no país. A notícia foi 
comemorada pelo mercado por se tratar de mais uma porta aberta aos profissionais brasileiros 
interessados em obter certificações internacionais. Sobretudo, na obtenção de um dos mais 
cobiçados na área de tecnologia, a ITIL (do inglês IT Infrastructure Library), conjunto de 
melhores práticas em TI, agora com a prova traduzida para o em português.   
 
"Decidimos ter uma operação local de olho no aumento da demanda de profissionais querendo 
fazer os exames", afirma Luciana Abreu, gerente regional da Exin no Brasil. Até o fim de 2007, 
a organização havia certificado no mundo cerca de 350 mil pessoas. Enquanto por aqui, esse 
número é de 13 mil. "Esperamos um crescimento de 25% este ano, impulsionado por nossa 
entrada no Brasil", prevê. Antes, o Exin atuava no país de forma indireta, através de parceiros 
de negócios.   
 
Entre as primeiras ações destaca-se a aliança feita com a HP, que levará às universidades 
Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, e PUC de São Paulo, o conteúdo da Exin para os cursos de 
pós-graduação. A idéia é que os alunos não só conheçam mais sobre a tecnologia como, 
principalmente, fiquem aptos a realizar as provas, feitas nos centros autorizados, com 
supervisão de um profissional credenciado pela Exin.   
 
De acordo com Rogério Parente, gerente da área de negócios educacionais da HP Brasil, a ITIL 
será uma disciplina do MBA da PUC, chamado "MBIS" (Master Business Information Systems) 
que acontecerá no campus de Barueri, a partir de agosto. Enquanto na Estácio de Sá, todo o 
conteúdo será incluído num MBA focado em governança. Em ambos os casos, os alunos terão 
condições de realizar a prova do ITIL Foundation, nível que certifica o profissional em conceitos 
básicos da ITIL.   
 
"Também estamos criando cursos noturnos de extensão na Estácio, com duração de cinco dias 
para quem trabalha durante o dia e tem pouco tempo disponível", diz Parente. O executivo 
revela que há planos de se incluir disciplinas ITIL dentro dos cursos de graduação. "Mas ainda 
é um projeto embrionário, que está em fase de discussão", observa.   
 
Ele explica que as versões da ferramenta mudam constantemente e podem não ser 
acompanhadas durante o período que transcorre a graduação. Isso porque são cursos mais 
extensos e que dificilmente conseguem ter a grade alterada com a rapidez necessária.   
 
A certificação ITIL tornou-se passaporte para quem quer dar um salto na carreira. "O 
profissional com esse canudo é hoje bastante disputado pelas companhias, que enfrentam 
escassez de gente qualificada", afirma Jedferson D' Addario, coordenador dos cursos de ITIL 
da Impacta, uma das empresas credenciadas pela Exin para realizar as provas.   
 
"Se ele tiver o título mais avançado, o 'service manager' , por exemplo, poderá ganhar até R$ 
10 mil". Na sua opinião, a certificação em ITIL é importante para qualquer profissional que vai 
trabalhar com tecnologia, porque eles precisam entender dos processos de negócios. "Ainda 
mais aqueles que ocupam cargos mais altos, como gerentes e diretores", ressalta D'Addario.   
 
O administrador de sistemas da informação, Robin Tate, 38 anos, foi visionário. Em 2005, 
quando pouco se falava em ITIL, decidiu prestar exame para dois tipos de certificação, o ITIL 
Foundation (nível mais básico da certificação) e o ITIL Service Manager (o nível máximo que o 
profissional pode alcançar em ITIL). Ele foi um dos oito primeiros a obter o ITIL Service 
Manager no Brasil.   
 
De consultor passou a líder de práticas de governança e gerenciamento de serviços de TI na 
EMC, gigante da área de armazenamento de dados. "Recebi o convite para desenvolver uma 
área que até então não existia na companhia", ressalta Tate, que dobrou de salário. Para o 



executivo, a certificação atesta o grau competência do profissional e o leva a abraçar projetos 
cada vez maiores. "Você se torna uma referência dentro da empresa".   
 
Atualmente, Tate faz parte do "Exin Global Professional Services", grupo responsável pelas 
correções dos exames. Para o executivo, essa é uma forma de contribuir para a qualificação 
dos profissionais, hoje um dos maiores desafios da indústria de tecnologia da informação. 
"Além do trabalho que desenvolvo, acho essencial devolver algo para o mercado", diz Tate.   
 
A gerente de operações da Dimension Data - empresa que atua no gerenciamento de infra-
estrutura de serviços e soluções de TI -, Adriana Carneiro Brandão, 41 anos, reconhece que a 
certificação em ITIL Foundation foi fundamental para que fosse promovida ao cargo que ocupa 
agora. Há uma ano e meio, quando obteve o título, ocupava a função de gerente de projetos. 
A executiva é categórica em afirmar que o canudo virou pré-requisito na hora de se contratar 
um profissional na área de TI.   
 
"Não dá mais para desconhecer essas práticas que contribuem para um melhor nível de 
governança na empresa". No entanto, Adriana reconhece que é difícil encontrar profissionais 
com o título no mercado. Tarefa árdua quando precisa ampliar sua equipe.   
 
Hoje, dos seis coordenadores que estão abaixo dela, três são certificados e o restante está 
trabalhando para conseguir a certificação. "Nos processos de contratação, sempre busco 
profissionais que tenham a ITIL ou estejam se preparando para obtê-la".   
 
Diante dessas novas exigências do mercado, o consultor José Luis Diniz, 50 anos, decidiu 
correr contra o tempo. Após abandonar o mundo corporativo - onde desenvolveu toda sua 
trajetória profissional em TI, por mais de 40 anos em multinacionais - e partir para carreira 
solo. Sabia que era necessário fazer uma reciclagem e foi atrás de duas certificações em ITIL, 
a Foundation e a Services Manager.   
 
O que lhe permitiu, no início do ano, entrar para a equipe de consultores da Quint Wellington 
Redwood, empresa global de consultoria e treinamento especializada em gestão de serviços, 
governança e melhoria do desempenho de TI.   
 
A onda da ITIL ganhou força no Brasil em 2003 e promete continuar forte nos próximos anos. 
Prova disso são os investimentos mundiais previstos até 2010, em produtos e projetos para 
adoção do ITIL. Segundo o instituto de pesquisa Forrester Research, eles devem chegar a um 
total de US$ 20 bilhões.   
 
Criada em 1980, a biblioteca ITIL tem o objetivo de melhorar o nível de serviços e reduzir os 
custos da operação de TI. Entre as empresas que utilizam estão: Petrobras, Telefônica, 
Correios, Carrefour, Ambev, Aços Villares, Vale do Rio Doce e Hospital das Clínicas.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 e 22 maio 2008, Eu & Carreira, p. D12. 


