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Agenda

Gestão de Serviços TI, ITIL e ISO/IEC 20000
Projetos e ITIL  - Práticas
A seguir



Gestão de Serviço

“Penso que já passamos a fase onde reiniciar pode ajudar.”



ITIL



ISO/IEC 20000
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Projetos Gestão Serviços TI incluem:

• Foco em software

• [Processos] + [Software] (dois projetos?)

• Processos e documentação (formalização)

• ISO/IEC 20000 (certificação, alvo a atingir)

• …

Projetos e ITIL?



• Pessoas

– Envolvimento e disponibilidade

– Responsabilização

– Conhecimento ITIL

• Âmbito

– Processos versus práticas (granulosidade)

– “Já agora”, o síndroma de ERP para TI

– Requisitos

Riscos e Desafios



• Tecnologia. É mesmo tecnologia?

– A tentação do desenvolvimento à medida

– Demonstrações

– Integrações

• A realidade Portuguesa

– Cultura mediterrânea caso/exceção é a norma e 
standard/rotina é a raridade

– Inglês/Português

Riscos e Desafios



• Aversão a documentação/formalização

– 120 páginas…

– Alternativas

Riscos e Desafios



O que resulta?



Práticas - saber

Obter o mais cedo possível

• organigrama

• “reference data”…

• pessoas-chave



Práticas – porquê?

Saber porquê

• para orientar áreas de foco

• … e eventuais “vitórias rápidas”

• ajuda a determinar âmbito



Práticas – começar onde?

Começar onde estamos!

• práticas serviço TI em vigor?

• sistemas de gestão?

• pessoas e sua experiência?



Práticas - mudança

Gestão da mudança… propositada

• planear OCM* – Não burocratizar

• quem serão os “campeões” da mudança?

• assegurar estes três fatores:

• contexto

• caminho

• envolvimento

*OCM = Organizational Change Management



Rob

England

Práticas - granulosidade

Processos? Práticas!

• mudar a granulosidade

• conferir Standard+Case

• usar COBIT; base sólida de práticas:

• atividades

• entradas/saídas

• métricas



“Comunicar! Comunicar!...

…Estão a ouvir-me? Eu, eu, …”

https://itilblues.wordpress.com/2013/02/27/stakeholder/

Práticas – partes interessadas



Os "seis” discursos!

Discurso uma palavra Incalculável

Discurso uma pergunta Está melhor agora do que há quatro atrás?

Discurso em rima “Há mar e mar, há ir e..."

Discurso assunto de mail As 5 palavras mais persuasivas na língua Portuguesa

Discurso twitter
O moderno discurso de elevador: Capture a atenção
do seu alvo em 140 caracteres
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Onde começar: Iniciados



Poster Alternativo do filme “Top Gun”, por Edgar Ascensão



Onde prosseguir: Conhecedores

The Phoenix Project,

por Gene Kim, Kevin Behr e George Spafford

http://itrevolution.com/books/phoenix-project-devops-book/

Plus! Standard+Case,
por Rob England
http://www.basicsm.com/standard-case-book
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Quem seguir?



Quem seguir?



Questões?

Rui Soares

91 61 90 667

http://pt.linkedin.com/in/ruisoares

itilblues.wordpress.com

@rumagoso

Gestão de Projetos

e ITIL® na Prática
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Fontes ilustrações, diagramas e fotos

• Gestão de Serviço: Ecrã em chamas, cartoon por Anderson
• ITIL e ISO/IEC 20000: Diagramas ciclo de vida ITIL 2011 com 

processos e ISO/IEC 20000, diagramas por Rui Soares (email 
rui.msoares@gmail.com para versão digital!)

• Projetos, Riscos e Práticas: Ilustrações de Andy Warhol (“Andy
Warhol - Dessins 1942-1987”, Editions de la Martinière); Caminho 
curvilíneo na Beira Alta, foto por Rui Soares; desenhos de 
Standard+Case por Rui Soares

• Restantes ilustrações:  Rui Soares
• Lâmpada mágica:

– https://it.wikipedia.org/wiki/Aladino_e_la_lampada_meravigliosa#/media
/File:Lamparina.JPG

• Poster Alternativo do filme “Top Gun”: Criado por Edgar Ascensão
http://www.redbubble.com/people/edgarascensao
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