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RESUMO 

 

 

Os serviços de Tecnologia da Informação (TI) encontram-se cada vez mais complexos e 

cruciais para a sobrevivência das organizações no mercado. A ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) é uma biblioteca que descreve as melhores práticas em Gerenciamento 

de Serviços de TI. O guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) aparece como 

um conjunto de boas práticas em Gerenciamento de Projetos que pode auxiliar a implantação 

da ITIL, bem como a melhoria contínua dos serviços por ela implantados. Este trabalho visa 

apresentar, de maneira geral, como as Áreas de Conhecimento do PMBOK podem ser úteis 

para que uma organização consiga consolidar seus serviços de TI em consonância com as 

práticas da ITIL. Ademais, uma vez implantados tais serviços, pretende-se mostrar como o 

PMBOK também pode contribuir com o êxito deste objetivo de forma a otimizar o impulso 

conquistado, ou seja, focando na Melhoria Continuada dos Serviços de TI. 

 

Palavras chave: ITIL, PMBOK, serviços de TI, melhoria de serviços.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação em administrar a criação dos feitos necessários aos interesses dos 

povos sempre existiu, desde os tempos antigos. Apesar de as técnicas das quais dispomos 

atualmente não existirem antes, os projetos necessários eram conduzidos com recursos, 

sabedoria e outros meios que se faziam úteis na época.  

Com o passar dos anos, houve um enorme crescimento mundial nas mais diversas 

áreas e setores de atuação das empresas e profissionais. Isto posto, fez-se necessário o 

desenvolvimento de técnicas, padrões e práticas para que os projetos idealizados fossem 

conduzidos de uma forma mais segura e eficaz. Surgiu, então, o conceito moderno do 

Gerenciamento de Projetos, mais especificamente do guia PMBOK (Project Management 

Body of Knowledge), o qual contempla um conjunto de melhores práticas que almejam 

otimizar a administração de um projeto.  

Por outro lado, dentro da expansão acelerada dos negócios e da globalização, a 

necessidade por informações e serviços essenciais às organizações também teve seu papel 

decisivo na busca por meios que possibilitem um controle mais apurado das operações do dia 

a dia. Dessa forma, especificamente para a área de Tecnologia da Informação (TI), surgiram 

os conceitos presentes na biblioteca ITIL (Information Technology Infrastructure Library), a 

qual descreve as melhores práticas para se obter um Gerenciamento de Serviços de TI 

eficiente. 

Diante do cenário descrito, esta pesquisa irá analisar os dois temas (ITIL E 

PMBOK) buscando difundir para o leitor os elementos presentes em cada um deles, 

permitindo que aquele compreenda a importância destes. Num segundo momento, pretende-se 

apresentar como ambos os temas podem se integrar de forma a se obter proveito dessa união 
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num âmbito mais geral. Por fim, deseja-se mostrar, agora num âmbito mais específico, como 

uma fase presente na ITIL pode ter sua aplicação aperfeiçoada por práticas englobadas pelo 

PMBOK. 

O segundo capítulo apresenta os fundamentos por trás do Gerenciamento de 

Serviços de TI e o enquadramento da ITIL neste assunto. 

O terceiro capítulo discorre acerca de Gerenciamento de Projetos e como o 

PMBOK está presente nesta área. 

O quarto capítulo exemplifica em linhas gerais como o PMBOK pode auxiliar a 

implantação da ITIL dentro de uma organização. 

O quinto e último capítulo descreve como os serviços de TI em operação podem 

ser aperfeiçoados, relacionando a Melhoria Continuada dos Serviços de TI com modelos e 

boas práticas definidos no PMBOK. 
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2. O GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI 

 

Atualmente, com o crescimento cada vez mais acelerado da necessidade e da 

disponibilidade de informações dentro das organizações, em alguns casos as falhas já são 

praticamente inaceitáveis. Dependendo da área de atuação e do porte de uma organização, um 

único segundo de indisponibilidade de alguns recursos pode acarretar em prejuízos enormes. 

 Os serviços de TI têm por objetivo atender às necessidades dos negócios das 

organizações, os quais podem ser de diversos ramos de atuação. Entretanto, o processo de 

consolidação para entregar esses serviços de TI pode ter custos elevados de produção caso 

sejam desenvolvidos de forma arbitrária, o que pode afetar profundamente a competitividade 

das organizações. Dessa forma, é necessário que haja um alinhamento dos serviços de TI com 

os interesses e necessidades dos negócios das organizações para que os serviços possam ser 

prestados com qualidade. Esse é o papel do Gerenciamento de Serviços de TI. 

 O Gerenciamento dos Serviços de TI deve entregar serviços aos clientes, 

cumprindo requisitos de disponibilidade e desempenho acordados entre os dois, levando em 

conta os objetivos estratégicos da organização. Costuma-se dizer que um serviço sempre deve 

entregar valor ao cliente. Hoje, pode-se afirmar que o Gerenciamento de Serviços de TI não é 

mais visto como custo, mas sim como investimento que tem, inclusive, o objetivo de buscar a 

redução de custos em longo prazo. Uma definição mais formal, segundo MAGALHÃES e 

PINHEIRO (2007, p. 29), é apresentada abaixo: 

[...] O Gerenciamento de Serviços de TI visa alocar adequadamente os recursos 

disponíveis e gerenciá-los de forma integrada, fazendo com que a qualidade do 

conjunto seja percebida pelos seus clientes e usuários, evitando-se a ocorrência de 

problemas na entrega e operação dos serviços de tecnologia da informação. [...]
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2.1 A ITIL no Gerenciamento de Serviços de TI 

A ITIL (Information Technology Infrastructure Library) foi desenvolvida 

inicialmente pela CCTA (Central Computing and Telecommunications Agency) no final da 

década de 80. O objetivo era melhorar os processos dos departamentos de TI do governo 

britânico. Atualmente, a ITIL está sob custódia do OGC (Office for Government Commerce) 

da Inglaterra. (MAGALHÃES; PINHEIRO, 2007). 

Como seu próprio nome já diz, a ITIL é uma biblioteca que descreve as melhores 

práticas para se desenvolver um Gerenciamento de Serviços, especificamente para a área de 

TI. A ITIL não é uma metodologia rígida; ela deve ser adaptada dentro da necessidade de 

cada organização que pretende adotá-la.  

Além do OGC, outros órgãos estão envolvidos com toda a abrangência da ITIL 

até ela chegar aos profissionais que atuam em consonância com suas práticas. Esses órgãos, 

bem como suas funções, são mostrados na Figura 1 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, a ITIL está na sua versão 3, a qual será a referenciada e a estudada 

neste trabalho. A versão 3 divide os conceitos, processos e outros componentes da ITIL com 

base no ciclo de vida do serviço. A mesma divisão foi tida como base para elencar os livros 

Figura 1 - Organizações envolvidas com a ITIL (MACEDO, 2012) 



14 
 

 

oficiais publicados pelo IT Service Management Forum (ITSMF). As cinco fases do ciclo de 

vida do serviço, bem como os livros oficiais da ITIL V3, são: 

 Service Strategy; 

 Service Design; 

 Service Transition; 

 Service Operation; 

 Continual Service Improvement. 

A seguir será dada uma explicação sobre cada etapa do ciclo de vida do serviço da 

ITIL citando os processos envolvidos em cada uma delas. O papel de cada processo é 

intuitivo conforme seu próprio nome e livro em que se encaixa. 

2.1.1 Service Strategy (Estratégia do Serviço) 

A Estratégia do Serviço é o ponto de origem do ciclo de vida de um serviço de TI. 

Nela são identificadas as necessidades do negócio bem como a viabilidade dos objetivos. São 

decididos quais serviços devem ser oferecidos dentro de uma política de qualidade da 

organização (FREITAS, 2010). Serve como um guia inicial para o desenvolvimento dos 

demais estágios e processos do ciclo de vida.  

Processos que estão envolvidos na Estratégia do Serviço: 

 Gerenciamento de Portfólio; 

 Gerenciamento Financeiro; 

 Gerenciamento de Demanda. 

2.1.2 Service Design (Desenho do Serviço) 

O Desenho do Serviço é o estágio onde são concebidos os serviços de TI a partir 

dos requisitos consolidados na Estratégia do Serviço. Todas as suas características são 

documentadas em um SDP (Service Package Design, ou Pacote de Desenho de Serviços), que 

também contém as especificações de cada serviço (FREITAS, 2010). 

Processos que estão envolvidos no Desenho do Serviço: 

 Gerenciamento de Nível de Serviço; 
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 Gerenciamento de Catálogo de Serviço; 

 Gerenciamento da Disponibilidade; 

 Gerenciamento da Segurança da Informação; 

 Gerenciamento de Fornecedores; 

 Gerenciamento da Capacidade; 

 Gerenciamento da Continuidade de Serviço 

2.1.3 Service Transition (Transição do Serviço) 

A Transição do Serviço trata do desenvolvimento da implantação dos serviços de 

TI. Baseado nos dois estágios anteriores do ciclo de vida, onde são identificados os requisitos 

e documentados os serviços desejados, é feita a entrega dos serviços necessários ao negócio 

num âmbito efetivamente operacional (FREITAS, 2010). Este estágio funciona como uma 

ponte entre o Desenho do Serviço e a Operação do Serviço, que ainda será explicada. 

Processos que estão envolvidos na Transição do Serviço: 

 Planejamento e Suporte da Transição; 

 Gerenciamento de Mudanças; 

 Gerenciamento da Configuração e de Ativos de Serviço; 

 Gerenciamento de Liberação e Implantação; 

 Avaliação; 

 Validação e Teste de Serviço; 

 Gerenciamento do Conhecimento. 

2.1.4 Service Operation (Operação do Serviço) 

A Operação do Serviço é o ponto onde, após a implantação dos serviços de TI, as 

operações são mantidas em funcionamento de acordo com os níveis de serviço presentes no 

documento SLA (Service Level Agreement, ou Acordo de Nível de Serviço) (FREITAS, 

2010). Aqui são considerados processos de monitoramento e controle. 

Processos que estão envolvidos na Operação do Serviço: 

 Gerenciamento de Eventos; 

 Gerenciamento de Incidentes; 
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 Gerenciamento de Problemas; 

 Gerenciamento de Requisição; 

 Gerenciamento de Acesso.  

Além disso, na Operação do Serviço estão presentes outros componentes que a 

ITIL chama de funções, a saber: 

 Central de Serviços; 

 Gerenciamento Técnico; 

 Gerenciamento da Operação de TI; 

 Gerenciamento de Aplicações. 

2.1.5 Continual Service Improvement (Melhoria Continuada do Serviço) 

Para esta fase do ciclo de vida do serviço, julga-se importante apresentá-la num 

nível mais aprofundado. Isto devido ao objetivo mais específico do trabalho: associar o 

PMBOK a projetos de Melhoria Continuada do Serviço (MCS). 

O livro de Melhoria Continuada do Serviço, como o próprio nome já diz, busca 

identificar melhorias que podem ser aplicadas aos serviços de TI devido às mudanças 

contínuas que podem acontecer no negócio de uma organização. Para isso, ele também busca 

avaliar periodicamente a condição atual dos serviços (FREITAS, 2010). 

FURMANKIEWICZ (2012) deixa evidente que, assim como outras mudanças no 

ciclo de vida de um serviço, as mudanças de MCS devem estar alinhadas com os processos de 

Mudança, Liberação e Implantação. Uma MCS deve solicitar uma Requisição de Mudança 

(RDM) e realizar uma Revisão Pós-Implementação (RPI) após a conclusão de melhorias. 

Além disso, dentro do processo de Configuração e de Ativos de Serviço, o Banco de Dados de 

Gerenciamento de Configuração (BDGC) também deve ser atualizado. 

A MCS baseia-se em algumas abordagens gerais. Entre elas está um ciclo de 

melhoria passo a passo desenvolvido por William Edwards Deming na década de 1930. Trata-

se do Ciclo PDCA, detalhado abaixo segundo FURMANKIEWICZ (2012): 

 Planejar (Plan): definir como realizar o que deve acontecer. 

 Executar (Do): uma vez planejadas, realizar as atividades. 
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 Verificar (Check): as atividades produzem o resultado desejado? 

 Agir (Act): modificar o plano conforme os cheques. 

Ainda segundo FURMANKIEWICZ (2012), a MCS utiliza o Ciclo PDCA em 

duas áreas: Implementação da MCS e Melhoria contínua dos serviços e processos. A primeira 

aplica os quatro passos do ciclo, enquanto a segunda concentra-se nas fases “Verificar” e 

“Agir”, tendo pouca participação das fases “Planejar” e “Executar”, tratando-se de simples 

melhorias do dia-a-dia de um serviço. 

Outra direção que a MCS deve seguir é a Abordagem em Seis Fases. Resume-se a 

seis perguntas que devem ser respondidas durante a implementação de uma MCS, como 

elenca FURMANKIEWICZ (2012): 

1. Qual é a visão? – Defina metas e objetivos necessários ao negócio. 

2. Onde estamos agora? – Saiba a situação atual e elabore uma linha de base. 

3. Aonde queremos chegar? – Identifique metas mensuráveis. 

4. Como vamos chegar lá? – Tenha um Plano de Melhoria do Serviço (PMS). 

5. Chegamos lá? – Avaliar se os objetivos e processos foram cumpridos. 

6. Como podemos manter o pique? – Avalie novas mudanças a fim de mantê-las. 

Além das abordagens gerais apresentadas, a ITIL define três processos oficiais 

dentro da MCS. Estes processos e seus detalhes estão expostos logo a seguir nas seções 

2.1.5.1, 2.1.5.2 e 2.1.5.3. 

2.1.5.1 Sete Passos da Melhoria 

“O processo de melhoria em sete passos descreve como medir e relatar melhorias 

de serviço” (FURMANKIEWICZ, 2012, p. 149). Ainda segundo FURMANKIEWICZ 

(2012), este processo possui forte ligação com o Ciclo PDCA e a abordagem MCS em seis 

fases. Tal processo dever resultar em um Plano de Melhoria de Serviço (PMS). 

Cada passo do processo é descrito a seguir de acordo com as definições de 

FREITAS (2010): 

1. Definir o que será medido: identifica o que deveria ser medido para que o 

serviço esteja em uma situação ideal para o negócio. 
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2. Definir o que pode ser medido: Análise Gap entre a situação atual e a situação 

ideal (passos 2 e 3 da abordagem MCS em seis fases). Novos requisitos de 

negócio e oportunidades de melhoria são descobertos neste passo. 

3. Coleta de Dados: dados e informações medidos na Operação do Serviço são 

coletados, o que serve para a organização verificar se atingiu seu objetivo. 

4. Processar os Dados: uma vez coletados, os dados devem ser processados para 

possibilitar uma visão geral dos resultados, como a construção de relatórios. 

5. Analisar os Dados: os dados são transformados em informações. A partir daí 

são avaliadas discrepâncias entre os objetivos, novas tendências e 

oportunidades de melhoria. 

6. Apresentar e Utilizar a Informação: aqui é respondida a pergunta “Chegamos 

lá?” (passo 5 da abordagem MCS em seis fases). As partes interessadas 

(stakeholders) são informadas sobre os resultados através da apresentação dos 

relatórios produzidos. 

7. Implementar as Ações Corretivas: melhorar os serviços através da 

implementação de ações corretivas identificadas. 

Ao final da conclusão dos 7 passos, uma nova linha de base dos serviços é 

estabelecida e o ciclo é reiniciado. 

2.1.5.2 Medição de Serviço 

A Medição de Serviço deve ser capaz de medir um serviço de TI de ponta a ponta. 

A ITIL determina que não basta medir o desempenho de itens isolados, sejam eles físicos ou 

aplicativos em operação (FURMANKIEWICZ, 2012). 

Ainda segundo FURMANKIEWICZ (2012), a ITIL sugere que uma estrutura para 

a medição dos serviços deve ser criada onde se considere a combinação de métricas 

importantes dependendo de cada serviço em operação. Em outras palavras, é preciso entender 

os processos do negócio para, só então, identificar os que contribuem mais diretamente para 

agregar valor aos serviços do negócio. Partindo-se dessa premissa, cria-se uma combinação de 

métricas de serviços consideradas úteis. 

FREITAS (2010) elenca quatro elementos como variáveis de Medição de Serviço, 

a saber: 
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 Resultados comparados com fatores de prazo e quantidade; 

 Benefícios caracterizados por melhorias nos custos dos serviços de TI; 

 Retorno do Investimento; 

 Valor agregado ao Serviço; 

2.1.5.3 Relatório de Serviço 

“Relatórios de Serviço relatam os resultados alcançados e os desenvolvimentos 

nos níveis de serviço. O objetivo é apoiar convincentemente com fatos qualquer valor 

agregado que a TI terá para o negócio” (FURMANKIEWICZ, 2012, p. 154).  

Um determinado serviço de TI pode produzir quantidades enormes de dados, os 

quais devem ser coletados e armazenados. Entretanto, apenas uma parte deles pode ter 

importância significativa e resultar em informações. Logo, a estrutura de geração dos 

relatórios deve ser elaborada de acordo com o negócio e o tipo de serviço em questão. 

FURMANKIEWICZ (2012) defende a premissa de que mesmo a estrutura de 

geração dos relatórios sendo variável, esta deve considerar no mínimo: 

 Grupos-alvo e sua visão sobre os serviços; 

 Acordo sobre o que é medido e relatado; 

 Definição de termos e limites (inferior e superior); 

 Base para cálculos; 

 Planejamento de relatórios; 

 Tipo de acesso e mídia; 

 Reuniões acerca dos relatórios. 
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3. O GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

Primeiramente, para a compreensão dos conceitos de Gerenciamento de Projetos e 

a abrangência de suas práticas, é fundamental explicar o que, de fato, é considerado um 

projeto. Posteriormente, será abordada a sua definição no âmbito gerencial. 

3.1 O que é um projeto? 

De acordo com VARGAS (2009, p. 5), um projeto tem a seguinte definição: 

Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma seqüência clara 

e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo 

claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de 

tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. 

Como se pode entender pela definição supracitada, um projeto é algo temporário. 

Espera-se que cada projeto gere um produto ou serviço único, o qual é tendencioso a ser mais 

duradouro do que o projeto de sua construção, inclusive seu resultado pode ser definitivo. Ele 

deve ser conduzido por pessoas que participam ativamente da sua construção, além de outras 

que possuem de alguma forma interesse no projeto, os chamados stakeholders. 

Um projeto pode estar relacionado com inúmeras áreas de conhecimento em 

diferentes setores de atuação dos profissionais, desde uma grande obra da construção civil a 

um simples planejamento de uma viagem. Para o propósito deste trabalho, entretanto, 

manteremos o foco de projeto relacionado à área da tecnologia da informação. 

3.2 O que é o Gerenciamento de Projetos? 

Segundo define o guia PMBOK (PMI, 2008, p. 12), “O Gerenciamento de 

Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades
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do projeto a fim de cumprir seus requisitos”. 

A administração de um projeto deve atentar para vários fatores a serem 

considerados, como: risco, custo, escopo e tempo. Além disso, o Gerenciamento de Projetos 

deve lidar com a integração dessas diversas áreas que o envolve e promover uma 

comunicação plena entre a equipe que conduzirá o projeto para que sua construção seja 

factível.  

Como já foi mencionado, um projeto está sujeito a inúmeros tipos de fracassos. 

Por conseguinte, é indispensável que a condução de um projeto esteja relacionada com uma 

boa prática que permita sua administração eficaz. Este é o objetivo do Gerenciamento de 

Projetos. 

3.3 O Guia PMBOK no Gerenciamento de Projetos 

O guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) é uma publicação que 

estabelece um conjunto de melhores práticas em Gerenciamento de Projetos sob custódia do 

PMI (Project Management Institute). O guia é baseado na contribuição de profissionais e 

estudantes que aplicam os conhecimentos no dia a dia, o que já comprova sua vasta aceitação 

mundial, porque vislumbra ocorrências reais do mercado. O guia PMBOK não é uma 

metodologia rígida. Cada projeto tem um objetivo e resultado único de acordo com seus 

recursos e partes interessadas. Cada equipe analisa o que deve ser pertinente ao seu projeto 

fazendo uso de, pelo menos, processos fundamentais de áreas como escopo e tempo. 

Atualmente, o guia PMBOK encontra-se na sua 5ª edição. Esta ainda não havia 

sido publicada quando da elaboração do projeto deste trabalho. Portanto, a 4ª edição será a 

referenciada e a estudada ao longo de todo o texto. 

 O guia PMBOK está projetado em cinco grupos de processos, a saber: 

 Iniciação; 

 Planejamento; 

 Execução; 

 Monitoramento e Controle; 

 Encerramento. 
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Além disso, nove áreas do conhecimento estão previstas no PMBOK, conforme 

mostra a Figura 2 abaixo: 

 

Uma breve descrição de cada grupo de processos será apresentada a seguir, 

citando os processos que fazem parte de cada um deles. Posteriormente, será dada uma 

explicação das áreas do conhecimento mostrando os processos que estão englobados por cada 

uma e relacionando-os com seus grupos pertinentes. 

3.3.1 Grupos de Processos em Gerenciamento de Projetos 

A 4ª edição do guia PMBOK, como dito anteriormente, define cinco grupos de 

processos. A Figura 3 deseja mostrar a interação entre os cinco grupos, atentando que o grupo 

de iniciação começa o projeto, enquanto que o grupo de encerramento o termina, visto que um 

Figura 2 - Mapa mental das áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos do PMBOK 

Figura 3 - Grupos de processo do gerenciamento de projetos (PMI, 2008) 



23 
 

 

projeto sempre é temporário, ou seja, tem começo, meio e fim (PMI, 2008). 

3.3.1.1 Grupos de Processos de Iniciação 

O Grupo de Processos de Iniciação consiste em determinar processos que definem 

um novo projeto ou uma nova fase de outro projeto já existente. Mais objetivamente falando, 

os processos deste grupo visam obter uma autorização formal para selar o início de um novo 

trabalho (PMI, 2008). 

Dois processos estão contemplados neste grupo: 

 Desenvolver o termo de abertura do projeto; 

 Identificar as partes interessadas (stakeholders). 

3.3.1.2 Grupos de Processos de Planejamento 

O Grupo de Processos de Planejamento tem como intuito refinar os objetivos e 

definir estratégias que tornem viável a construção do projeto. Os processos deste grupo visam 

amadurecer o escopo e o esforço necessário do projeto (PMI, 2008). Este é um grupo 

extremamente crítico, pois interfere em todo o entendimento e preparação do projeto, por isso 

seus processos estão presentes em todas as áreas do conhecimento, o que será mostrado na 

seção 3.3.2. É o grupo que define o maior número de processos. 

Vinte processos estão contemplados neste grupo: 

 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; 

 Coletar os requisitos; 

 Definir o escopo; 

 Criar a EAP (Estrutura Analítica do Projeto); 

 Definir as atividades; 

 Sequenciar as atividades; 

 Estimar os recursos das atividades; 

 Estimar as durações das atividades; 

 Desenvolver o cronograma; 

 Estimar os custos; 

 Determinar o orçamento; 
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 Planejar a qualidade; 

 Desenvolver o plano de recursos humanos; 

 Planejar as comunicações; 

 Planejar o gerenciamento dos riscos; 

 Identificar os riscos; 

 Realizar a análise qualitativa dos riscos; 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos; 

 Planejar as respostas aos riscos; 

 Planejar as aquisições. 

3.3.1.3 Grupos de Processos de Execução 

O Grupo de Processos de Execução abrange os processos que tem a missão de 

colocar o plano de gerenciamento de projetos em ação. Dentre as suas responsabilidades estão 

coordenar pessoas e recursos e garantir a execução do projeto em consonância com seu plano 

de gerenciamento (PMI, 2008). 

Oito processos estão contemplados neste grupo: 

 Orientar e gerenciar a execução do projeto; 

 Realizar a garantia de qualidade; 

 Mobilizar a equipe do projeto; 

 Desenvolver a equipe de projeto; 

 Gerenciar a equipe do projeto; 

 Distribuir as informações;  

 Gerenciar as expectativas das partes interessadas; 

 Conduzir as aquisições. 

3.3.1.4 Grupos de Processos de Monitoramento e Controle 

O Grupo de Processos de Monitoramento e Controle envolve os processos 

responsáveis por coordenar o desempenho do projeto. Neste grupo podem ser identificadas 

mudanças de forma a tomar os procedimentos necessários para iniciá-las. Ele também 

propicia o acompanhamento do projeto, observando se há variações em relação ao seu plano 

de gerenciamento (PMI, 2008). 
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Dez processos estão contemplados neste grupo: 

 Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

 Realizar o controle integrado de mudanças; 

 Verificar o escopo; 

 Controlar o escopo; 

 Controlar o cronograma; 

 Controlar os custos; 

 Realizar o controle da qualidade; 

 Reportar o desempenho; 

 Monitorar e controlar os riscos; 

 Administrar as aquisições. 

3.3.1.5 Grupos de Processos de Encerramento 

O Grupo de Processos de Encerramento abriga os processos responsáveis pelo 

encerramento formal do projeto ou fase. Este grupo verifica se todos os processos dos demais 

grupos estão completos. Uma vez verificados, os processos de encerramento fazem a entrega 

do produto resultado do projeto (PMI, 2008). 

Dois processos estão contemplados neste grupo: 

 Encerrar o projeto ou fase; 

 Encerrar as aquisições. 

3.3.2 Áreas do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos 

Conforme as informações anteriormente expostas, o guia PMBOK define 42 

processos contemplados nos cinco grupos de processos. A Figura 4 mostra um mapeamento 

entre estes processos, seus grupos e as áreas do conhecimento. A numeração no início dos 

processos refere-se ao capítulo e seção aos quais eles pertencem dentro do livro oficial do 

PMBOK. 

 



26 
 

 

 

Figura 4 - Mapeamento de processos, grupos de processos e áreas do conhecimento (PMI, 2008) 
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3.3.2.1 Gerenciamento de Integração 

A primeira área do conhecimento definida no guia PMBOK, o Gerenciamento de 

Integração, é considerada o núcleo do Gerenciamento de Projetos. Pode-se dizer que ela está 

relacionada às atividades rotineiras do Gerente de Projetos. Em outras palavras, o 

Gerenciamento de Integração coordena todos os componentes do projeto garantindo que os 

vários processos e atividades atendam às expectativas das partes interessadas para obter 

sucesso na conclusão do projeto. (PMI, 2008). 

Embora o Gerenciamento de Integração procure assegurar bons caminhos visando 

obter o mínimo de problemas possíveis na execução de um projeto, é sabido que não há uma 

maneira única de se gerenciar um projeto. Portanto, o gerente e sua equipe devem sempre 

procurar o melhor meio de aplicar suas habilidades para se alcançar o resultado desejado. 

3.3.2.2 Gerenciamento do Escopo 

A área de Gerenciamento do Escopo engloba os processos que possibilitem 

determinar todo o trabalho necessário para se concluir o projeto. É primordial que esta fase 

considere realmente apenas o que é necessário e suficiente, ou seja, é preciso determinar bem 

o que está e o que não está incluso no projeto (PMI, 2008). 

É importante ressaltar que a área de Gerenciamento do Escopo se preocupa tanto 

com o escopo do projeto como do produto. O escopo do projeto define o trabalho necessário 

para resultar no produto de acordo com especificações fornecidas, enquanto o escopo do 

produto define os recursos do produto que está sendo desenvolvido, ou seja, diz respeito às 

características do produto, ou serviço, que se quer como resultado do projeto.  

3.3.2.3 Gerenciamento de Tempo 

A área de Gerenciamento de Tempo envolve os processos que almejam garantir 

que o projeto possa ser concluído dentro do prazo estabelecido. A execução dos processos que 

estão definidos no Gerenciamento de Tempo está ligada à elaboração de um cronograma de 

atividades. Este cronograma é a ferramenta principal para determinar e gerenciar o prazo das 

entregas do projeto (PMI, 2008). 
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Nesta área, é uma boa prática estar de posse de uma lista de atividades a serem 

realizadas para, assim, procurar fragmentar o trabalho necessário, tornando possível o seu 

melhor gerenciamento. A partir daí, realizam-se os processos seguintes, como já mostrados na 

Figura 4, que são baseados nestas atividades. 

3.3.2.4 Gerenciamento de Custos 

A área de Gerenciamento de Custos abrange os processos que têm como objetivo 

geral realizar uma previsão orçamentária para todos os custos que envolvem o projeto. Os 

custos englobam cada atividade necessária, além das despesas geradas pelo resultado do 

projeto, como sua manutenção e suporte (PMI, 2008). 

 Ainda conforme o PMI (2008), esta área também é responsável por manter o 

controle dos custos do projeto durante sua execução. Ela deve identificar possíveis alterações 

no orçamento e, por consequência, garantir que o projeto seja concluído dentro do orçamento 

aprovado. 

3.3.2.5 Gerenciamento da Qualidade 

O guia PMBOK (PMI, 2008, p. 160) define qualidade como sendo “o grau com 

que um conjunto de características inerentes satisfaz as necessidades”. Ou seja, ainda segundo 

o PMI (2008), um projeto é considerado de qualidade quando seu resultado se encontra em 

conformidade com os requisitos e características que foram especificados e tem boa 

adequação de uso. 

A área de Gerenciamento da Qualidade, então, envolve os processos que buscam 

garantir que o resultado do processo atenda os requisitos especificados de maneira eficiente. 

Esta área de conhecimento está preocupada em gerenciar não só a qualidade do projeto, mas 

também do produto.  

3.3.2.6 Gerenciamento de Recursos Humanos 

A área de Gerenciamento de Recursos Humanos trata dos processos que 

envolvem a gestão da equipe do projeto. A equipe do projeto é composta por uma quantidade 

de pessoas que possibilitem sua execução tendo, cada uma delas, papéis bem definidos. Cabe 

a esta área administrar desde a contratação de profissionais até o eventual desligamento de 
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algum deles que não esteja atendendo às expectativas. Uma boa prática definida no guia 

PMBOK aconselha que os diversos membros de uma equipe de projeto participem da tomada 

de decisões do projeto, embora eles tenham seus papéis particulares bem designados (PMI, 

2008). 

É interessante analisar que o tamanho da equipe do projeto não está unicamente 

subordinado ao Gerenciamento de Recursos Humanos. Uma equipe depende de outros fatores 

sob responsabilidade de outras áreas do conhecimento. É fundamental que haja um equilíbrio, 

por exemplo, entre o custo previsto do projeto, o tempo determinado para sua execução e a 

composição necessária da equipe para que não ocorra contraste entre eles. Em suma, uma 

equipe não pode ser muito grande de forma a comprometer os recursos financeiros alocados, 

mas também não deve ser muito limitada uma vez que pode afetar o prazo de entrega do 

projeto. 

3.3.2.7 Gerenciamento de Comunicações 

A área de Gerenciamento de Comunicações consiste em compor os processos 

necessários para que as informações geradas por toda a equipe do projeto sejam direcionadas 

de maneira apropriada. Um Gerente de Projetos dedica a maior parte de seu tempo realizando 

atividades pertinentes a esta área, pois é dele o dever de propiciar uma comunicação plena 

entre todas as partes interessadas do projeto (PMI, 2008). 

VARGAS (2009) elenca a falha de comunicação como uma grande responsável 

por casos de fracassos em projetos. JACOB (s.d.) afirma já ter presenciado diversas situações 

ocasionadas por falhas de comunicação durante todo seu tempo de experiência, o que gerou 

um grande desgaste na relação entre os envolvidos do projeto.  

3.3.2.8 Gerenciamento de Riscos 

O guia PMBOK (PMI, 2008, p. 226) define risco como “um evento ou uma 

condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do projeto”. 

Ainda segundo o PMI (2008), os objetivos do projeto abrangem vários aspectos, como escopo 

e custo. Um único risco pode gerar diversos impactos no projeto, afetando outras atividades e 

áreas do conhecimento. 
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Geralmente, quando se fala em riscos, associamos a palavra a um evento negativo 

que pode prejudicar intensamente um trabalho que está sendo realizado. Todavia, também 

pode haver ocorrência de riscos positivos, os quais são aqueles que podem acarretar em 

impactos desejáveis. Um dos objetivos da área de Gerenciamento de Riscos, de acordo com o 

PMI (2008), é exatamente aumentar a probabilidade de ocorrência de riscos positivos e, ao 

mesmo tempo, minimizar a de riscos negativos ao projeto. 

3.3.2.9 Gerenciamento de Aquisições 

A área de Gerenciamento de Aquisições comporta os processos necessários para 

administrar compras relacionadas a produtos, serviços e outros componentes que não sejam de 

responsabilidade direta da equipe do projeto. Todas as mudanças no projeto que estejam 

condicionadas à aquisição de serviços de terceiros ou produtos devem passar pelo 

Gerenciamento de Aquisições. Esta área também realiza e controla os contratos com os 

chamados fornecedores (PMI, 2008). 

Dentre as complicações que podem aparecer nesta área do conhecimento, está a 

possível falta de conhecimento técnico necessário de pessoas da equipe gerencial do projeto 

para administrar as aquisições. Por isso, o guia PMBOK (PMI, 2008) recomenda que a equipe 

responsável pelo gerenciamento de projeto procure o apoio de especialistas no assunto, como 

advogados e administradores com conhecimentos em contratos. 
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4.  INTEGRANDO ITIL E PMBOK 

 

GILI (2009) realizou um estudo no qual procurou elencar as áreas do 

conhecimento do PMBOK, relacionando-as com as cinco fases do ciclo de vida do serviço 

definidas na ITIL. Na sequência, apresentar-se-á brevemente o conteúdo desse estudo, 

dividido por fases do ciclo de vida, argumentando-se algumas discordâncias. A Figura 5 

resume os resultados obtidos por GILI (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Estratégia do Serviço e o PMBOK 

GILI (2009) defende a presença dos Gerenciamentos da Qualidade, de 

Aquisições, de Custos, de Tempo e de Riscos do PMBOK dentro da Estratégia do Serviço. 

Todo o texto a seguir é baseado em seu estudo. 

Figura 5 - Ciclo de vida do serviço X Áreas do conhecimento (GILI, 2009) 
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O Gerenciamento de Qualidade é útil no momento da definição das métricas e da 

avaliação das mesmas dentro de um serviço de TI. O processo do PMBOK utilizado seria o de 

Planejamento da Qualidade. 

Os Gerenciamentos de Custos e de Aquisições têm relação com o processo de 

Gerenciamento Financeiro dos Serviços de TI da Estratégia do Serviço, pois todos em 

conjunto procuram garantir o orçamento previsto do projeto e do serviço. 

O Gerenciamento de Tempo auxilia na estimativa de esforço para que um novo 

serviço seja colocado em operação. 

Por fim, o Gerenciamento de Riscos identifica os riscos pertinentes à estratégia de 

um novo serviço, sejam eles negativos ou positivos. 

4.2 Desenho do Serviço e o PMBOK 

Nesta fase do Ciclo de Vida do Serviço, GILI (2009) defende que duas áreas do 

conhecimento do PMBOK podem estar presentes: Gerenciamento do Escopo e 

Gerenciamento de Aquisições. Os trechos abaixo são todos baseados em seu estudo. 

O Gerenciamento do Escopo dentro do Desenho do Serviço permite assegurar que 

somente o necessário será planejado para entregar o serviço de TI, fazendo com que este 

esteja em consonância com as necessidades do negócio. 

O Gerenciamento de Aquisições fica como responsável pelo contato com 

fornecedores e pelas aquisições necessárias à implantação de um novo serviço. 

4.3 Transição do Serviço e o PMBOK 

Segundo GILI (2009), quatro áreas do conhecimento podem estar presentes nesta 

fase. São os Gerenciamentos das Comunicações, de Riscos, de Escopo e de Recursos 

Humanos. As explicações a seguir sobre os relacionamentos são baseadas em seu estudo. 

O Gerenciamento das Comunicações deve assegurar que erros de comunicação 

não sejam prejudiciais à implantação do serviço, ou seja, deve garantir a correta dissipação 

das informações entre os membros da equipe. 
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O Gerenciamento de Riscos se preocupa, dentro do conceito da Transição do 

Serviço, em identificar riscos que possam influenciar o andamento da implantação do serviço. 

Em seguida, devem ser elaborados planos de contingência para eles. 

O Gerenciamento do Escopo dentro da Transição do Serviço visa garantir que 

somente o trabalho necessário e os objetivos do serviço idealizados na Estratégia e no 

Desenho do Serviço serão realizados, sem acréscimo ou decréscimo. 

Por fim, o Gerenciamento de Recursos Humanos se preocupa em adquirir uma 

equipe com conhecimentos necessários para implantar o serviço. Além disso, também deve 

gerenciá-la acompanhando seu desempenho e promovendo o comprometimento de todos. 

Aqui na Transição do Serviço há um ponto de discordância do autor desse estudo. 

Acredita-se que a área de Gerenciamento de Tempo também deve ser englobada, pois, apesar 

de ela poder estar presente na Estratégia do Serviço, como afirma GILI (2009), entende-se 

que lá o tempo é planejado, enquanto na Transição do Serviço o tempo deve ser administrado. 

Assim, assegurar-se-á que a implantação do serviço se dê no prazo correto. 

4.4 Operação do Serviço e o PMBOK 

GILI (2009) defende a presença dos Gerenciamentos da Qualidade, de Recursos 

Humanos e das Comunicações do PMBOK dentro da Operação do Serviço. Abaixo, as 

explicações do levantamento do autor de acordo com seu estudo. 

O Gerenciamento da Qualidade almeja cumprir com os requisitos especificados, 

bem como assegurar que o trabalho foi realizado com eficiência. 

O Gerenciamento de Recursos Humanos busca obter, alocar e gerenciar uma 

equipe que seja responsável pelas atividades da Operação do Serviço. 

O Gerenciamento das Comunicações dissemina corretamente as informações da 

equipe, evitando diversos problemas, como retrabalho e demora no restabelecimento dos 

níveis satisfatórios do serviço. 

Nesta fase, há uma discordância ampla dos levantamentos presentes no estudo do 

autor. Como justificativa, acredita-se que os conceitos e elementos da fase de Operação do 

Serviço não são pertinentes a um projeto e, portanto, não necessitam de áreas do PMBOK que 



34 
 

 

auxiliem seu pleno funcionamento. Os próprios processos da ITIL existentes nesta fase visam 

garantir que a operação de um serviço seja realizada de maneira eficiente. Entende-se que um 

projeto é necessário para administrar a implantação de um serviço de TI. Uma vez 

implantado, um serviço passa a ser administrado por processos, pois é fruto de um 

planejamento anterior. 

Caso um serviço necessite sofrer manutenções ou melhorias que fujam da sua 

concepção original, ele pode ser tido como outro projeto, seja pequeno e limitado ou de maior 

porte. Neste caso, surge a Melhoria Continuada dos Serviços de TI, que será discutida a 

seguir. 

4.5 Melhoria Continuada do Serviço e o PMBOK 

Nesta fase do Ciclo de Vida do Serviço, GILI (2009) defende que a área do 

Gerenciamento da Qualidade do PMBOK pode estar presente. O autor defende que as duas 

estão intimamente ligadas, pois tratam do aumento da qualidade dos projetos e dos serviços, 

definindo técnicas de métricas e de monitoramento da qualidade dos mesmos. 

Diante do estudo feito por GILI (2009) sobre a Melhoria Continuada do Serviço, 

concorda-se com o autor. Entretanto, defende-se a ideia de que esta fase não deve ser tão 

limitada dentro de um estudo que a relaciona com o PMBOK. Assim, propõe-se neste 

trabalho uma análise mais refinada sobre como as áreas do conhecimento do PMBOK e os 

processos de cada uma podem contribuir para desenvolver modelos e boas práticas dentro da 

Melhoria Continuada dos Serviços.  Os resultados obtidos encontram-se no próximo capítulo. 
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5. PMBOK ASSOCIADO A PROJETOS DE MELHORIA CONTINUADA 

 

Para o relacionamento entre PMBOK e MCS será utilizada uma estrutura que 

buscará identificar quais processos, elementos e outros conceitos explicitamente da MCS 

podem se integrar com cada área de gerenciamento do PMBOK. Serão buscados 

relacionamentos em que um agregue valor ao outro, sem causar definições e relações 

redundantes ou que se apliquem a projetos genéricos. Desta forma, será mais fácil 

compreender como o PMBOK pode auxiliar esta fase do ciclo de vida do serviço da ITIL. 

O desígnio geral do levantamento realizado é difundir para o leitor como ele 

poderá associar componentes do PMBOK dentro de um projeto de MCS. Não é objetivo deste 

trabalho instruir ou exemplificar um projeto concreto de MCS utilizando o PMBOK. 

Ademais, julga-se necessário ter experiência ou conhecimentos em PMBOK para 

entendimento dos resultados levantados. 

5.1 MCS e o Gerenciamento de Integração 

Dentro do Gerenciamento de Integração, o PMBOK define Desenvolver o Termo 

de Abertura do Projeto como o processo que desenvolve um documento formal de um projeto 

ou fase e documenta os requisitos iniciais que estejam de acordo com necessidades e 

expectativas dos stakeholders (PMI, 2008). 

De acordo com o PMBOK (PMI, 2008), algumas empresas incluem um estudo de 

viabilidade já como uma primeira fase de um projeto. Este estudo é feito antes de assinatura 

do Termo de Abertura do Projeto. A viabilidade de um projeto deve considerar várias entradas 

sobre as quais será feita uma análise para recomendar, ou não, a iniciação do projeto. 
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Já dentro da MCS, as entradas iniciais para identificação de melhorias podem ser, 

conforme lista FURMANKIEWICZ (2012, p. 152): 

 Requisitos de nível de serviço; 

 Catálogo de serviço; 

 Visão, missão, metas e objetivos da organização e suas unidades; 

 Requisitos de governança; 

 Orçamento; 

 Indicadores balanceados de desempenho. 

Com base nestas entradas, é possível identificar propostas de melhorias que 

possam vir a se tornar um projeto. Diante desta identificação, é realizado um estudo de 

viabilidade através de uma Análise Gap entre as fases “Onde estamos agora?” e “Onde 

queremos estar?”. Esta analise determina o tamanho da lacuna existente entre as duas fases. 

Em se tratando de um projeto de MCS, então, pode-se partir do pressuposto de 

que a Análise Gap estaria inclusa dentro estudo de viabilidade do projeto. Ademais, outras 

entradas e fatores a serem considerados podem existir dependendo na natureza do projeto de 

MCS. 

Ainda no Gerenciamento de Integração, o PMBOK define Desenvolver o Plano de 

Gerenciamento do Projeto como um processo necessário para definir, preparar, integrar e 

coordenar todos os planos auxiliares em um plano de gerenciamento do projeto (PMI, 2008). 

No âmbito da MCS, na ITIL, FREITAS (2010, p. 314) define o Plano de Melhoria 

do Serviço como um como um “Plano formal de recomendação e implementação de 

melhorias de um processo ou serviço de TI. O Plano de Melhoria do Serviço deve identificar 

os recursos necessários para execução do plano”. Esses recursos vão desde pessoas a 

equipamentos.   

Dentro da fase de Planejamento do PMBOK, em casos de aplicação de MCS na 

primeira área definida por FURMANKIEWICZ (2012), Implementação da MCS, entende-se 

que o processo Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto pode se integrar ao Plano 

de Melhoria do Serviço. Este último estaria mais voltado ao levantamento de recursos 

necessários à melhoria, enquanto aquele apontaria “como fazer”, ou seja, seria a principal 
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fonte de informações de como o projeto (Implementação da MCS) seria planejado, executado, 

monitorado/controlado e encerrado.  

Os detalhes do caminho a ser seguido ficariam catalogados dentro do Plano de 

Gerenciamento do Projeto. De posse de uma lista de melhoria de serviços e recursos 

necessários catalogados no Plano de Melhoria do Serviço e com base na organização e na 

cultura da empresa (fatores ambientais e ativos de processos organizacionais), poder-se-ia 

analisar como alcançar os objetivos almejados através de opiniões especializadas e dos planos 

de gerenciamento das demais oito áreas do conhecimento. 

Conclui-se, portanto, que o Plano de Melhoria do Serviço bem como o auxílio do 

processo Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto seriam trabalhados dentro da fase 

“Como vamos chegar lá?” da abordagem MCS de seis fases. Esta por sua vez se encaixa na 

fase Planejar do ciclo PDCA, como ilustra a Figura 6 abaixo: 

5.2 MCS e o Gerenciamento do Escopo 

Na área de Gerenciamento do Escopo, o PMBOK (PMI, 2008, p. 92) descreve o 

processo Coletar os Requisitos como “O processo de definição e documentação das 

necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto”. No mesmo 

contexto, o processo Definir o Escopo é apontado como “O processo de desenvolvimento de 

uma descrição detalhada do projeto e do produto”. 

Por sua vez, a MCS da ITIL afirma, dentro do passo 2 (Definir o que pode ser 

medido) do processo 7 Passos da Melhoria Continuada, que é possível descobrir novos 

Figura 6 – MCS X Gerenciamento de integração 
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requisitos de negócio e novas opções de TI baseando-se no que a organização pode medir. A 

partir daí, pode-se encontrar áreas propícias a melhorias e planejar essas melhorias através do 

questionamento “Como vamos chegar lá?” (FURMANKIEWICZ, 2012). 

Uma vez definido o que a organização pode medir, os novos requisitos de 

melhoria de serviços podem ser identificados com auxílio das ferramentas e técnicas presentes 

dentro do processo Coletar os Requisitos do PMBOK, como a realização de entrevistas, 

questionários e pesquisas. De posse da documentação desses requisitos, é preciso que seja 

definido exatamente o “tamanho” da melhoria, ou seja, o detalhamento de todo o trabalho 

necessário para gerar entregas e atender os requisitos levantados. Este é o papel do processo 

Definir o Escopo do PMBOK. 

Diante do exposto, é possível deduzir uma relação entre os processos Coletar os 

Requisitos e Definir o Escopo, ambos da fase de Planejamento do PMBOK, com a fase 

“Como vamos chegar lá?” da abordagem MCS de seis fases, mais especificamente dentro do 

passo 2 (Definir o que pode ser medido) do processo 7 Passos da Melhoria Continuada. As 

ferramentas e técnicas definidas no PMBOK para os dois processos descritos podem ser 

muito úteis quando da identificação e planejamento da melhoria de serviços dentro da ITIL. A 

Figura 7 a seguir ilustra os relacionamentos identificados: 

Após a coleta de requisitos e definição do escopo de um projeto, o PMBOK 

determina a aplicação do processo Criar EAP (Estrutura Analítica do Projeto). De acordo com 

o guia, este é o “processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em 

componentes menores e de gerenciamento mais fácil” (PMI, 2008, p.101). 

Figura 7 – MCS X Gerenciamento do escopo 
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A EAP tem uma composição hierárquica que divide um projeto em pacotes de 

trabalho, gerando entregas. Cada nível mais descendente representa uma necessidade mais 

específica do trabalho do projeto. Segundo o PMBOK (PMI, 2008), a EAP deve ser aplicada 

de acordo com o que foi definido e aprovado na atual declaração de escopo do projeto. Além 

disso, a EAP varia sua estrutura de acordo com cada projeto. 

Diante das definições e boas práticas da EAP segundo o PMBOK, no âmbito de 

um projeto de MCS, por exemplo, sugere-se a criação de um modelo de EAP. Apesar de não 

ser possível extrair uma declaração de escopo pré-aprovada, o que é um pré-requisito para a 

criação de uma EAP, é possível estabelecer alguns pacotes de trabalho padrões que podem 

estar presentes em diversos tipos de projetos de MCS. 

A ilustração da Figura 8 a seguir exemplifica uma proposta inicial de uma EAP 

para um projeto de MCS: 
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Figura 8 - EAP de MCS 
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No passo Verificar (check) do ciclo PDCA, a ITIL determina que é necessário 

identificar se as atividades realizadas resultaram no objetivo almejado. Dentro desse passo 

estão presentes dois passos da Melhoria em 7 Etapas, com define FURMANKIEWICZ 

(2012). São eles: 

 Analisar os dados: analisa resultados e tendências das melhorias para 

apresentar ao negócio. 

 Apresentar e utilizar a informação: apresenta para as partes interessadas se os 

objetivos foram alcançados. 

Ambos os passos estão englobados pela fase “Chegamos lá?” da abordagem MCS 

de seis fases, a qual mede se objetivos foram alcançados e processos foram cumpridos. 

(FURMANKIEWICZ, 2012). 

De outro lado, o PMBOK tem, dentro do grupo de processos de Monitoramento e 

Controle, o processo Verificar o Escopo. Este processo afirma o seguinte: “processo de 

formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto. Inclui a revisão das entregas 

com o cliente ou patrocinador para assegurar que elas foram concluídas satisfatoriamente e 

para obter deles a aceitação formal das mesmas” (PMI, 2008, p. 107). 

Pela definição apresentada, nota-se que a palavra “verificar” soa como “aceitar” o 

escopo do projeto. Percebe-se também que a definição é muito parecida com os elementos 

apresentados dentro da fase “Chegamos lá” da ITIL. Entretanto, existe a ressalva de que no 

PMBOK a verificação ocorre em cada entrega do projeto, enquanto a ITIL se preocupa com 

resultado global, ou seja, o produto final fruto de um projeto de MCS. 

Assim, diante dos argumentos e definições apresentados, e com a ressalva da 

divergência entrega e produto, conclui-se que é possível estabelecer um relacionamento entre 

os elementos analisados, como ilustra a Figura 9 a seguir: 
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5.3 MCS e o Gerenciamento da Qualidade 

Primeiramente, antes de avaliar a relação entre MCS e Gerenciamento da 

Qualidade, é fundamental compreender a definição de Requisitos de Nível de Serviço 

(RNSs) da ITIL. 

A ITIL possui, dentro do Desenho do Serviço, um processo chamado 

Gerenciamento de Nível de Serviço (GNS). O GNS tem como objetivo “negociar, 

acordar e documentar as metas de utilidades dos Serviços de TI com os respectivos 

clientes e monitorar a entrega dos serviços de acordo com as metas acordadas” 

(FREITAS, 2010, p. 147). Ainda segundo FREITAS (2010), uma das 

responsabilidades do GNS é determinar, negociar e documentar requisitos de 

qualidade para novos serviços ou alterações dos atuais através dos Requisitos de Nível 

de Serviço. 

Por outro lado, na abordagem do Gerenciamento de Projetos, o PMBOK 

contempla três processos dentro da área de Gerenciamento da Qualidade, a saber: 

 Planejar a Qualidade: “É o processo de identificação dos requisitos e/ou 

padrões de qualidade do projeto e do produto, além da documentação de como 

o projeto demonstrará a conformidade” (PMI, 2008, p. 162). 

 Realizar a Garantia da Qualidade: “É o processo de auditoria dos requisitos de 

qualidade e dos resultados das medições do controle da qualidade para garantir 

Figura 9 - MCS X Gerenciamento do escopo [2] 
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que sejam usados os padrões de qualidade e definições operacionais 

apropriados” (PMI, 2008, p. 170). 

 Realizar o Controle da Qualidade: “É o processo de monitoramento e registro 

dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o 

desempenho e recomendar as mudanças necessárias” (PMI, 2008, p. 173). 

Como é possível deduzir, o conceito de qualidade está intimamente ligado aos 

RNSs da ITIL. Além disso, o PMBOK tem processos específicos para planejar, 

garantir e controlar a qualidade de um projeto.  

De acordo com FURMANKIEWICZ (2012), os RNSs são uma das entradas 

para a identificação de melhorias de serviços. Esta identificação pode resultar em um 

grande projeto de MCS, que por sua vez pode ser gerenciado pelas práticas do 

PMBOK.  Neste caso, a aplicação dos processos pertinentes ao Gerenciamento da 

Qualidade do projeto deve sempre estar em sintonia com os RNSs. Caso estes sofram 

alteração dentro do GNS da ITIL, por exemplo, os processos do PMBOK também 

devem atualizar suas saídas.  

Conclui-se, portanto, que é possível designar uma relação entre os RNSs da 

ITIL, quando sofrerem alterações por conta de um projeto de MCS, e a área de 

Gerenciamento de Qualidade do PMBOK. Contudo, semelhante ao Gerenciamento do 

Escopo, no PMBOK a qualidade abrange o produto e o projeto, enquanto a ITIL se 

preocupa somente com a qualidade do produto, que é definida dentro dos RNSs. 

5.4 MCS e o Gerenciamento de Recursos Humanos 

Dentro da organização da fase Melhoria Continuada do Serviço, a ITIL define 

alguns papéis genéricos, segundo listado por FURMANKIEWICZ (2012), a saber: 

 Gerente de MCS; 

 Gerente de Conhecimento de Serviço; 

 Proprietário de Serviço; 

 Proprietário de Processo; 

 Gerente de Processo; 

 Praticante de Processos; 
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 Analista de Relatórios. 

Ainda segundo FURMANKIEWICZ (2012), também estão presentes papéis 

temporários, como gerentes de projeto. Consequentemente, equipes de projeto também devem 

existir num projeto de MCS. 

Dentro de um grande projeto de MCS, por exemplo, papéis e responsabilidades 

devem ser bem definidos, evitando incorreta disseminação de informações e garantindo que 

passos, processos e etapas sejam cumpridos por seus responsáveis diretos. Visando garantir 

um eficiente gerenciamento desses componentes, o PMBOK possui, dentro da sua fase de 

Planejamento, um processo denominado Desenvolver o Plano de Recursos Humanos, que tem 

a seguinte definição segundo o PMI (2008, p. 183): 

Desenvolver o plano de recursos humanos é o processo de identificar e documentar 

papéis, responsabilidades, habilidades necessárias e relações heurísticas do projeto, e 

criar um plano de gerenciamento de pessoal [...] O planejamento de recursos 

humanos é usado para determinar e identificar recursos humanos com as habilidades 

necessárias para o êxito do projeto. O plano de recursos humanos documenta papéis 

e responsabilidades do projeto, organogramas do projeto e o plano de gerenciamento 

de pessoal, incluindo o cronograma para mobilização e liberação de pessoal [...] 

Uma das ferramentas e técnicas definidas dentro deste processo é o Organograma 

e Descrições de Cargos. Esta ferramenta procura documentar os papéis e responsabilidades 

dos membros da equipe. O PMBOK reconhece três métodos para mapear os elementos (ver 

Figura 10). Todos visam garantir que cada pacote de trabalho tenha um responsável direto e 

que todos os membros compreendam seus papéis de forma clara (PMI, 2008). 
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Diante da análise realizada, deduz-se que a aplicação do processo Desenvolver o 

Plano de Recursos Humanos do PMBOK dentro de um projeto de MCS da ITIL é factível. 

Tanto a inclusão dos papéis genéricos da MCS como dos papéis temporários do projeto 

podem ser englobados por um dos métodos do Organograma e Descrições de Cargos. 

Todavia, esta relação analisada deve atentar para algumas ponderações: as equipes de MCS e 

do Projeto devem ser tratadas como componentes distintos, ou seja, o Organograma e 

Descrições de Cargos deve ser aplicado separadamente para cada equipe. Dependendo da 

forma de organização da empresa, uma mesma pessoa pode desempenhar papéis diferentes, 

inclusive das duas equipes, porém, ainda assim, suas responsabilidades devem ser tratadas 

distintivamente. 

Ainda dentro do processo “Desenvolver o Plano de Recursos Humanos”, uma das 

saídas que o PMBOK define é o Plano de Gerenciamento de Pessoal. Este “descreve quando e 

como os requisitos de recursos humanos serão atendidos” (PMI, 2008, p.188). Uma das 

informações que deve ser considerada em tal plano é a Necessidade de Treinamentos. Para 

esta, o PMBOK (PMI, 2008, p. 189) afirma o seguinte: 

Se os membros da equipe que serão designados podem não ter as competências 

necessárias, um plano de treinamento pode ser desenvolvido como parte do projeto. 

O plano também pode incluir formas de ajudar os membros da equipe a obter 

certificações que comprovariam sua capacidade para beneficiar o projeto. 

Ante o exposto, para projetos de MCS sugere-se que um plano de treinamento em 

ITIL seja designado à equipe responsável. Durante a execução de um projeto de MCS, uma 

equipe que tenha conhecimento nos fundamentos da ITIL teria maior probabilidade de 

executar o projeto com sucesso. Para tanto, cada organização avaliaria se apenas um 

Figura 10 - Organograma e descrições de cargos 
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treinamento na etapa de MCS do ciclo de vida do serviço seria suficiente ou, de repente, se até 

mesmo um patrocínio para obtenção de certificações em ITIL pelos membros da equipe seria 

mais apropriado. 

5.5 MCS e o Gerenciamento das Comunicações 

Nesta área de conhecimento do PMBOK, a análise sobre a aplicação de suas boas 

práticas está intimamente ligada aos conceitos difundidos no Gerenciamento de Recursos 

Humanos (ver seção 5.6). 

Como visto, a ITIL define a existência de papéis genéricos dentro da MCS que 

podem ter suas responsabilidades definidas com auxílio de ferramentas do Gerenciamento de 

Recursos Humanos do PMBOK. Além disso, acredita-se que o PMBOK também pode 

auxiliar as comunicações que deverão fluir entre  os papéis elencados pela ITIL. 

O Gerenciamento das Comunicações abrange cinco processos. A definição de 

cada um é apresentada a seguir. 

 Identificar as Partes Interessadas: “É o processo de identificar todas as pessoas 

ou organizações que podem ser afetadas pelo projeto e de documentação das 

informações relevantes relacionadas aos seus interesses, envolvimento e 

impacto no sucesso do projeto” (PMI, 2008, p. 206). 

 Planejar as Comunicações: “É o processo de determinar as necessidades de 

informação das partes interessadas no projeto e definir uma abordagem de 

comunicação” (PMI, 2008, p. 210). 

 Distribuir as Informações: “É o processo de colocar as informações necessárias 

à disposição das partes interessadas no projeto, conforme planejado” (PMI, 

2008, p. 215). 

 Gerenciar as Expectativas das Partes Interessadas: “É o processo de 

comunicação e interação com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades e solucionar as questões à medida que ocorrerem” (PMI, 2008, p. 

217). 

 Reportar o Desempenho: “É o processo de coleta e distribuição de informações 

sobre o desempenho, inclusive relatórios de andamento, medições do progresso 

e previsões” (PMI, 2008, p. 221). 
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Conforme exposto, a comunicação dentro de uma equipe de projeto engloba desde 

a identificação das partes interessadas até o reporte do desempenho do projeto a elas. Em se 

tratando de um projeto específico de MCS, é factível customizar os processos do 

Gerenciamento das Comunicações para que abranjam a equipe de MCS, ou seja, os papéis 

genéricos da ITIL definidos por FURMANKIEWICZ (2012). 

O processo de Identificar as Partes Interessadas, por exemplo, já englobaria 

inicialmente os papéis genéricos da MCS, o que economizaria tempo e tornaria mais rápida a 

iniciação do projeto. Uma das ferramentas e técnicas que o PMBOK define para este processo 

é a Análise das Partes Interessadas. Esta análise determina, entre outras etapas, o mapeamento 

dos stakeholders numa sistemática de grau de poder/interesse, o qual “agrupa as partes 

interessadas com base no seu nível de autoridade (“poder”) e seu nível de preocupação 

(“interesse”) em relação aos resultados do projeto” (PMI, 2008, p.208). 

Com base nos papéis genéricos da ITIL elencados por FURMANKIEWICZ 

(2012) e no artefato de grau de poder/interesse definido pelo PMBOK, sugere-se abaixo, na 

Figura 11, um agrupamento dos papéis dentro de um modelo de diagrama: 

Após a aplicação do processo de Identificar as Partes Interessadas, os outros 

quatro provavelmente seriam adaptados de acordo com a cultura e demais fatores ambientais 

de cada organização. Entretanto, já partiriam com a premissa de que teriam que atuar também 

em cima dos papéis genéricos da MCS. 

Figura 11 - Grau de poder/interesse dos papéis da MCS 
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5.6 MCS e O Gerenciamento de Riscos 

FURMANKIEWICZ (2012) lista uma série de riscos iniciais aos quais um projeto 

de MCS está sujeito, conforme abaixo: 

 Pouco conhecimento do impacto da TI sobre o negócio e seus processos; 

 Negligenciar os relatórios e suas informações; 

 Carência de recursos, tempo e orçamento; 

 Vontade de mudar tudo de uma vez; 

 Resistência a mudanças; 

 Falha no Gerenciamento de Fornecedor; 

 Falta de testes de vários aspectos (pessoas, processos e produtos). 

Além dos riscos apresentados, um projeto de MCS pode estar sujeito a diversos 

outros riscos. Entretanto, a partir do mapeamento de riscos genéricos já conhecidos da MCS, é 

possível trabalhar com processos do PMBOK que auxiliem seu gerenciamento.  

O processo Planejar o Gerenciamento de Riscos existe no sentido de definir 

formas de conduzir as atividades que fazem parte do gerenciamento dos riscos de um projeto. 

(PMI, 2008). Uma das saídas deste processo é o Plano de Gerenciamento dos Riscos, que 

“descreve como o gerenciamento dos riscos será estruturado e executado no projeto.” (PMI, 

2008, p.231). Dentre as informações presentes nesse plano está a categorização de riscos. O 

PMBOK sugere que as categorias dos riscos sejam organizadas dentro de uma Estrutura 

Analítica dos Riscos (EAR). 

A EAR é uma organização hierárquica dos riscos identificados de um projeto e 

tem estrutura semelhante à EAP do Gerenciamento do Escopo. Em casos de projeto de MCS e 

partindo de uma lista de riscos já previamente conhecidos, é possível gerar uma EAR que 

englobe tais riscos e que deve ser evoluída de acordo com a necessidade de cada organização. 

Frente a tais definições, uma EAR inicial de um Projeto de MCS é proposta abaixo na Figura 

12: 
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A partir da concepção inicial de uma categorização dos riscos, torna-se mais ágil a 

aplicação de outros processos pertinentes ao Gerenciamento de Riscos do PMBOK. Os 

demais processos sempre terão a presença dos riscos iniciais de um projeto de MCS na 

aplicação de suas ferramentas e no resultado de suas saídas. 

5.7 Áreas do Conhecimento Não Relacionadas na MCS 

Para as áreas de Gerenciamento de Tempo, Custos e Aquisições não foram 

identificadas relações diretas com a MCS que possibilitassem oportunidades de associação e 

customização de artefatos para projetos desta natureza. 

Em que pese a probabilidade de referidas áreas estarem presentes dentro de 

qualquer projeto, não foi possível estabelecer pré-definições genéricas que possam se aplicar a 

diversos tipos de projetos de MCS. A necessidade específica de cada organização para com 

seus serviços de TI é o que vai definir a forma de aplicação dos processos de tais áreas. 

 

 

 

 

Figura 12 - EAR de MCS 
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6. CONCLUSÃO 

 

Frente ao crescimento cada vez mais acelerado da necessidade dos serviços de TI, 

alguns trabalhos têm sido elaborados associando conceitos de ITIL e de PMBOK. Contudo, 

especificamente para a etapa de Melhoria Continuada do Serviço (MCS), não foram 

encontrados estudos relevantes. 

Este trabalho, portanto, apresentou uma análise mais aprofundada acerca do 

envolvimento das práticas do guia PMBOK na etapa de aperfeiçoamento constante do ciclo de 

vida de um serviço de TI. 

A partir da investigação das Áreas de Conhecimento do PMBOK, de seus 

processos e das ferramentas e técnicas de cada um destes, propuseram-se associações com 

componentes e conceitos explicitamente da MCS da ITIL. Em conjunto com estas 

associações, sugeriu-se ainda templates e customizações iniciais de artefatos do PMBOK que 

busquem agilizar a aplicação de alguns processos na melhoria dos serviços de TI. A EAP 

(Estrutura Analítica do Projeto), o diagrama de grau de poder/interesse e a EAR (Estrutura 

Analítica dos Riscos) são exemplos destes artefatos customizados. 

Dessa forma, a principal contribuição deste trabalho consiste em apresentar a 

leitores da área de TI que se depararem com o envolvimento em algum projeto de MCS, e que 

já possuam uma boa carga de conhecimento em PMBOK, uma forma de aproveitar os 

componentes deste e associá-los ou aplicá-los a etapas definidas naquele. 

Como trabalhos futuros, sugere-se a exploração de dois temas: experimentar as 

recomendações contidas neste trabalho num projeto real de MCS e investigar novamente as 

três áreas do conhecimento do PMBOK para as quais não foram encontrados resultados.
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