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Introdução: Mensurar e justificar são dificuldades de grande parte das diretorias
empresariais em aprovar projetos de investimento em TI. Desde o inicio da Tecnologia
da Informação sempre houve esta resistência. Grandes partes dos administradores de
empresas ainda enxergam a área responsável pela Tecnologia da Informação com um
auxílio da empresa, e não como um parceiro estratégico. É o primeiro ponto ao qual
começa a dificuldade de se investir em TI. Baseado neste pensamento, o artigo tem o
propósito de argumentar as metodologias e boas práticas existentes para auxiliar no
desenvolvimento de justificativas de investimento em TI. Objetivo: O trabalho teve o
foco nos seguintes objetivos:
Apresentar as metodologias e boas práticas existentes para auxiliar as justificativas em
investimento em TI; Apresentar os processos de cada metodologia e/ou boas práticas
desenvolvidas durante o artigo; Expor observação indutiva, o diferencial de cada
metodologia e boas práticas abordadas. Metodologia: O artigo descreveu as
metodologias e boas práticas que existem no mercado para
auxiliar a justificativa de investimento no departamento de TI, como por exemplo,
ITIL
com seu ciclo de vida do serviço, COBIT com seu sistema de avaliação de maturidade
da TI, PMBOK com seu gerenciamento do ciclo de vida de um projeto e entre outras,
que ao longo de suas utilizações mostram que fazem diferencial competitivo nas
corporações.
A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica.  Resultados: Uma característica
que acontece nos tempos de hoje é crescimento das empresas sem juntamente o
amadurecimento da TI. O departamento responsável pela informática perde o controle
de suas atividades pela quantidade de informação e influência que o mercado
estabelece pela competitividade. Estas metodologias e boas práticas vieram para
preencher a lacuna ao qual se vive atualmente. 
Ao observar as características diversas das metodologias e boas práticas apresentadas,
percebesse que a COBIT tem uma melhor utilização e adaptação em empresas onde é
apresentado a TI com algum nível de maturidade.
A ITIL tem a característica maior sobre o ciclo de vida de um serviço fazendo de mais
fácil implementação em empresas com nenhum nível de maturidade da TI, pois seus
processos de inicialização de implementação são simplificados e não assim não
necessitando de um nível próprio de maturidade. O PMBOK depende muito da
natureza do projeto, pois dependendo da sua natureza, não é necessário aplicar todos
os processos estipulados das 9 áreas de conhecimento.
A integração trás como proveito o aproveitamento do melhor de cada um, e assim
adaptando completamente a necessidade do ambiente da empresa e a necessidade de
justificativa do gerente de TI em seu projeto de investimento. Conclusão: A relevância
deste artigo se concretiza pela a carência de material bibliográfico sobre
o assunto.
Concluiu-se que não existe a melhor metodologia, ou boas práticas, e sim, a que se
adéqua ao ambiente e natureza do projeto desenvolvido pelo gerente responsável pela
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Tecnologia da Informação da empresa.
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