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Desde 1989, em mais de 180 países, ITIL® tem 
sido reconhecida mundialmente como líder em 
Gerenciamento de Serviço de TI – GSTI (IT Service 
Management - ITSM).

O QUE 
É ITIL?

É a qualificação de TI imprescindível 
para profissionais que buscam 
atingir todo o seu potencial, dar um 
salto na carreira e entregar uma 
mudança poderosa a organizações 
ambiciosas.

Para marcas mundiais de grande 
importância, como IBM, NASA, 
Shell, HP, British Airways e Disney, 
os profissionais com certificação 
ITIL são a força que mantém a 
continuidade das operações de 
negócio.

E para quem deseja construir 
(e reconstruir) as bases do 
mundo digital, tudo começa com 
treinamento e certificação.
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Com ITIL, você pode:

•  Comparar serviços com 
o mercado 
Otimização da alocação de 
orçamento e ROI

•  Atender às crescentes 
demandas 
Entrega de jornadas inovadoras 
em conjunto com os clientes

•  Rastrear e medir o desempenho 
Demonstração do valor 
promovido pela TI

•  Reduzir o risco de falha da TI 
Proteção do negócio e dos 
clientes

Para quem trabalha com 
metodologias como Lean, Agile 
e DevOps, ITIL oferece uma 
base complementar. Quando 
combinadas, elas podem ajudar 
você a descobrir um valor de 
negócio ainda maior.

Por fim, ITIL conecta você a 
profissionais e organizações líderes 
de TI com uma linguagem adotada 
no mundo todo.

A certificação ITIL é uma comprovação aos 
empregadores de que você está preparado para 
qualquer desafio, munido das qualificações 
essenciais e de uma experiência de alto nível.

O QUE ITIL 
OFERECE A VOCÊ?

built-on-itil.com
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Com um caminho de certificação estruturado, ITIL 
foi projetada para ajudar você em cada estágio da 
sua carreira. O sistema de créditos ITIL permite que os 
candidatos demonstrem o conhecimento e as qualificações 
sobre as práticas ITIL e o ciclo de vida de serviço ITIL.

Empresas de todos os portes e formatos podem se beneficiar de ITIL.  
Sendo assim, as ferramentas práticas, visões e percepções que 
você adquire por meio do guia ITIL sempre devem ser adaptadas para 
atender às necessidades específicas da sua organização.

COMO ELA  
FUNCIONA?

Esquema da certificação ITIL v3
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Também desejamos oferecer a você 
suporte com o tipo de conteúdo e 
de recursos superiores que ajudam 
a aplicar melhor os conceitos 
aprendidos a situações reais. 
Agora, cada exame inclui uma 
assinatura gratuita por um ano da 
“My ITIL”.

www.AXELOS.com/my-itil

ITIL é reconhecida no 
mundo todo como a base da 
transformação, do crescimento 
e do sucesso sustentável 
liderados pela TI. Seja 
certificado para manter a 
operação contínua de negócio 
e tornar-se a força motriz para 
o futuro.

built-on-itil.com



ITIL oferece às organizações uma estrutura 
completa para GSTI (ITSM) e lidera o setor de 
GSTI (ITSM) com orientação, treinamento e 
certificação há mais de 30 anos.

POR QUE ITIL 4?

ITIL 4 foi construída com base nesse 
guia por meio da reformulação 
das práticas de GSTI (ITSM) 
estabelecidas no contexto mais 
amplo da experiência do cliente, dos 
fluxos de valor, da transformação 
digital e do pensamento sistêmico. 
Também adota novas formas 
de trabalho, como Lean, Agile e 
DevOps.

ITIL 4 ajudará as organizações a 
navegar na nova era tecnológica, mais 
conhecida como a Quarta Revolução 
Industrial, marcada por tecnologias 
emergentes, como: inteligência 
artificial, Internet das Coisas, 
nanotecnologia e muito mais.

O propósito da ITIL 4 é oferecer às 
organizações uma estrutura prática e 
flexível como suporte na jornada rumo 
ao novo mundo da transformação 
digital, ajudando a alinhar os recursos 
humanos, digitais e físicos para 
competir em um cenário moderno e 
complexo.
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O esquema da certificação ITIL 
foi simplificado e atualizado para 
refletir os papéis e o conhecimento 
requeridos no mundo digital 
moderno.

ITIL Foundation:  
Apresenta o gerenciamento dos 
serviços modernos habilitados 
pela TI, proporciona um 
entendimento da linguagem comum 
e dos conceitos-chave e permite 
melhorias organizacionais por 
meio de ITIL 4.

ITIL Managing Professional 
(ITIL MP): Destinado a 
profissionais de TI que trabalham 
em equipes tecnológicas e digitais 
em várias áreas de negócio. 
O fluxo ITIL MP proporciona 
conhecimento prático e técnico 
sobre como operar serviços, 
equipes e fluxos de trabalho 
superiores habilitados pela TI.

ITIL Strategic Leader  
(ITIL SL): Reconhece o valor da 
ITIL, não apenas nas operações 
de TI, mas também em todos os 
serviços digitais. Ao se tornar um 
ITIL SL, o profissional demonstra 
possuir um entendimento claro de 
como a TI influencia e direciona a 
estratégia de negócio.

Para obter a designação ITIL MP ou 
ITIL SL, o profissional deve concluir 
todos os módulos de cada fluxo.

ITIL Foundation, ITIL 4  
Edition liberada em 28 de 
fevereiro de 2019. ITIL MP e 
ITIL SL liberados no segundo 
semestre de 2019.

O esquema da certificação ITIL 4 está alinhado à 
ITIL v3 e inclui caminhos claros para os profissionais 
começarem ou continuarem sua jornada ITIL.

O QUE É O NOVO 
ESQUEMA DE 
CERTIFICAÇÃO?

built-on-itil.com



COMO FUNCIONA  
ITIL 4?

ITIL 4 é a próxima iteração que 
eleva as operações e os serviços 
de TI a um nível inédito. Fugindo 
da tradicional forma de trabalho 
liderada por processos, ITIL 4 
permite uma entrega mais rápida 
orientada por qualidade e valor 
para pessoas e organizações.

ITIL 4 será muito mais relevante 
para desenvolvedores de software, 
profissionais e organizações de 
gerenciamento de serviço, já que 
promove uma forma de trabalho 
holística para entrega de produtos 
e serviços.

A nova certificação conduz você 
por um sistema de valor de 
serviço que oferece uma imagem 
integrada do que realmente 
importa para contribuir com valor 
de negócio.

Com a ITIL 4, os candidatos terão 
um entendimento sobre:

•  Uma abordagem holística para 
geração de valor da entrega de 
produtos e serviços

•  Os princípios orientadores ITIL 4

•  As quatro dimensões do 
gerenciamento de serviço

•  Os conceitos-chave de Lean IT, 
Agile e DevOps

•  A expansão dos processos para as 
práticas ITIL.

ITIL 4 mantém muitos dos principais elementos 
que compõem a ITIL, tão valiosos para as 
pessoas e organizações atualmente.
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Esquema da certificação ITIL 4

Designação obtida após a conclusão de todos os módulos relevantes sujeitos a exame em cada fluxo

Módulos sujeitos a exame para ITIL Managing Professional e ITIL Strategic Leader

Módulo sujeito a exame aplicável tanto para ITIL Managing Professional quanto para ITIL Strategic Leader

Módulo de transição para ITIL v3 Expert ou indivíduos com pelo menos 17 créditos para obter a designação 
ITIL Managing Professional

ITIL Master

ITIL Foundation

ITIL Managing Professional (MP)
Transição Managing  

Professional  
(MP)

ITIL Strategic  
Leader (SL)

ITIL  
Specialist

Criar, Entregar 
e Fornecer 
Suporte

ITIL  
Specialist

Gerar Valor 
da Parte 

Interessada

ITIL  
Specialist

TI de Alta 
Velocidade

ITIL  
Strategist

Dirigir,  
Planejar e 
Melhorar

ITIL  
Strategist

Dirigir,  
Planejar e 
Melhorar

ITIL  
Leader

Estratégia 
Digital  
e de TI
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Certificação atual: ITIL Foundation (qualquer versão)

A abordagem recomendada é realizar a ITIL 4 Foundation a fim de fazer a transição 
para o novo esquema. Existe uma grande quantidade de materiais novos na ITIL 4 
Foundation, portanto um único novo exame é requerido.

Certificação atual:  
ITIL Intermediate/Practitioner 
(3 ou 4 créditos acumulados)

Existem duas opções recomendadas 
de transição para a ITIL 4, 
dependendo do objetivo.

OPÇÃO 1: Acumular 17 créditos 
da ITIL v3 para tornar-se elegível 
a realizar o módulo de transição 
ITIL MP.

BENEFÍCIOS: Continuar do ponto 
atual e dispensar o v3 Managing 
Across the Lifecycle (MALC).

OPÇÃO 2: Realizar ITIL 4 
Foundation e outros módulos nas 
áreas de interesse, tornando-se 
um ITIL Specialist, Strategist e/ou 
Leader.

Certificação atual:  
ITIL Intermediate/Practitioner  
(6 ou mais créditos acumulados)

Continue acumulando créditos da 
v3 a fim de se preparar para uma 
fácil transição para ITIL 4 e obter a 
designação ITIL MP.

Ganhe 17 créditos e realize o 
módulo de transição ITIL MP.

Certificação atual:  
ITIL v3 Expert

Realize o módulo de transição 
ITIL MP assim que disponível. 
Os profissionais aprovados 
precisarão realizar apenas um 
módulo para se tornar ITIL SL.

OPÇÕES DE 
TRANSIÇÃO ITIL V3 
PARA A ITIL 4

10



ITIL Intermediate e Practitioner

Por que continuar acumulando créditos da ITIL v3?

Os módulos ITIL v3 Intermediate e Practitioner 
desempenham um papel importante para os profissionais 
que desejam fazer a transição para ITIL 4.

Os profissionais que continuarem a jornada para o nível 
Expert obterão qualificações valiosas para ajudar na 
evolução da organização. E aqueles que acumularem 
17 créditos poderão realizar o módulo de transição assim 
que disponível.

O conteúdo do ITIL Practitioner também está refletido na 
ITIL 4, e os princípios orientadores foram desenvolvidos 
para ajudar os profissionais na adoção e adaptação do 
guia ITIL.

built-on-itil.com



Continue acumulando créditos do Intermediate hoje.
Encontre um provedor de treinamento em

built-on-ITIL.com
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