
Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho - 11ª Região
Secretaria de Tecnologia da Informação

Gerenciamento de Liberação e Implanta-
ção

Versão 1.1

Secretaria de Tecnologia da Informação – Seção de Governança de Tecnologia da Informação
criacao@trt11.jus.br                                                                                                                                             1/
10



Gerenciamento de Liberação e Implanta-
ção

Página          2 / 10 

Data Emissão
26/09/2018

Histórico de Revisões
Data Versão Descrição Autor

26/09/18 1.1 Adaptado para utilização no datacenter
secundário

Mariano Brito

Secretaria de Tecnologia da Informação – Seção de Governança de Tecnologia da Informação
criacao@trt11.jus.br



Gerenciamento de Liberação e Implanta-
ção

Página          3 / 10 

Data Emissão
26/09/2018

Sumário

1. Introdução.......................................................................................................................4

1.1. Objetivo......................................................................................................................4

1.2. Definições:.................................................................................................................4

2. Entradas:.........................................................................................................................4

3. Subprocessos.................................................................................................................5

3.1. Planejar implantação da liberação.............................................................................5

3.2. Preparar liberação/Implantação da mudança............................................................5

3.3. Implantar pacotes de liberação..................................................................................6

3.4. Coordenar implantação da liberação.........................................................................6

3.5. Registrar término da liberação...................................................................................6

4. Saídas..............................................................................................................................7

5. Papeis e Responsabilidades no processo...................................................................8

6. Desenho do Processo....................................................................................................9

7. Bibliografia......................................................................................................................9

Secretaria de Tecnologia da Informação – Seção de Governança de Tecnologia da Informação
criacao@trt11.jus.br



Gerenciamento de Liberação e Implanta-
ção

Página          4 / 10 

Data Emissão
26/09/2018

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo descrever a implementação do processo ITIL V3 – “Ge-
renciamento de Liberação e Implantação”, pertencente ao Ciclo de Transição de Serviço,
conforme descrito na Ref 1, com adaptações para a SETIC do TRT 11a Região.

1.1. OBJETIVO

O objetivo do Gerenciamento de Liberação e Implantação é implantar liberações no ambi-
ente de produção de maneira controlada e planejada para garantir a qualidade das im-
plantações e entrega de valor dos serviços de TIC esperados.

Uma liberação é o processo de entrada em produção de novos serviços de TIC ou mu-
danças nos serviços atuais, garantindo-se a qualidade do serviço através da análise, pla-
nejamento e teste para que a implantação em produção não cause impacto no negócio.

1.2. DEFINIÇÕES:

BDM – Biblioteca Definitiva de Mídia
Biblioteca Segura – Área segura onde estão armazenados os softwares, incluindo ver-
sões em teste e homologação e código fonte de softwares desenvolvidos internamente.
Matriz RACI – Matriz de papéis e responsabilidades
Mudança – Toda inclusão de novo serviço, alteração de serviço existente ou remoção de
serviço no ambiente de produção.
RDM – Requisição de Mudança.
Serviço de Tecnologia da Informação – qualquer serviço descrito no Portfólio de servi-
ços da SETIC.

2. ENTRADAS:

Origem Informação

Processo de Gerenciamento de Mudança O Processo de Gerenciamento de Libera-
ção somente é iniciado para mudanças que
causaram impacto  no ambiente de produ-
ção, comprometendo serviços de TIC.
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3. SUBPROCESSOS

3.1. PLANEJAR IMPLANTAÇÃO DA LIBERAÇÃO

Objetivo: realizar o levantamento e o registro das informações necessárias à liberação
junto às áreas envolvidas

Responsável: Gerente de Liberação e Implantação. 

Atividades:

Elaborar o plano de liberação contendo:
 Escopo e conteúdo da liberação;
 Avaliação e perfil de risco;
 Partes interessadas e áreas afetadas;
 Elaborar matriz RACI para execução das atividades previstas na RDM;
 Providenciar/coordenar a realização de treinamentos às equipes da central de ser-

viços e suporte que receberão os serviços novos ou modificados;
 Equipe responsável pela liberação;
 Agenda de implantação;
 Estratégia da liberação e implantação;
 Recursos necessários para a liberação;
 ICs associados/impactados;
 Plano de retorno.

3.2. PREPARAR LIBERAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA MUDANÇA 

Objetivo: Preparar as atividades para entrada em produção da mudança

Responsável: Equipe de Construção da Liberação.

Atividades:
 Providenciar a construção dos pacotes de liberação, respectivos testes e homolo-

gação.
 Atualizar BDM e Biblioteca Segura
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3.3. IMPLANTAR PACOTES DE LIBERAÇÃO 

Objetivo: Realizar a implantação dos pacotes de liberação no ambiente de produção

Responsável: Equipe de Implantação da Liberação.

Atividades:
 Configurar datacenters primário para implantar a liberação.
 Testar a liberação no datacenter primário nem conjunto com a equipe de Constru-

ção.
 Se houver impacto nos serviços ou processos de negócio, direcionar o atendimento

de requisições ao serviço para o datacenter  secundário,  enquanto a equipe de
construção realiza os ajustes necessários na liberação. Concluídos os ajustes, tes-
tar, homologar e implantar novamente.

 Se não houver impacto no ambiente de produção do datacenter primário, implantar
a liberação no datacenter secundário.

 Testar novamente a liberação no ambiente de produção do datacenter secundário
em conjunto com a Equipe de Construção.

3.4. COORDENAR IMPLANTAÇÃO DA LIBERAÇÃO

Objetivo: Acompanhar a instalação da mudança 

Responsável: Gerente de Liberação e Implantação.

Atividades:
 Decidir por cancelar ou suspender a mudança/liberação, quando aplicável;
 Aplicar plano de retorno (rollback), se necessário;
 Alterar ou ajustar algumas atividades, se necessário;
 Acionar escalonamento, caso haja desvios ao executar a liberação que possam

causar impacto nos ambientes de produção ou comprometer o objetivo da mudan-
ça.

3.5. REGISTRAR TÉRMINO DA LIBERAÇÃO

Objetivo: registrar o fechamento técnico da liberação/implantação

Responsável: Gerente de Liberação e Implantação.

Atividades:
 Documentar as informações relevantes sobre a liberação/implantação, dificuldades

encontradas ou alterações de planejamento.
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4. SAÍDAS

Destino Informação

Gerenciamento de Mudança RDM implementada

Gerenciamento do Catálogo de Serviço
Gerenciamento dos Acordos de Níveis  de
Serviço

Novo Serviço de TI em produção ou serviço
modificado

Gerenciamento de Configuração Atualização da BDM e da Biblioteca Segura
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5. PAPEIS E RESPONSABILIDADES NO PROCESSO

Papel Responsabilidade

Dono do Processo de Liberação/Implanta-
ção

É formalmente designado e possui a autori-
dade máxima em relação ao processo, ga-
rantindo sua especificação e execução.

Manter o desenho e indicadores do proces-
so, garantindo que estejam adequados aos
propósitos da organização.

Prover recursos para execução das ativida-
des do processo.

Garantir que as metas de desempenho, efi-
ciência e eficácia do processo sejam atingi-
das.

Gerente de Liberação/Implantação

Gerenciamento operacional das atividades
do processo, integração com outros proces-
sos e produção de relatórios gerenciais.

Responsável pelo planejamento da constru-
ção e teste dos pacotes de liberação.

Promover  e  garantir  que  o  processo  seja
corretamente utilizado.

Prover informações de controle para a dire-
ção e demais processos.

Garantir que os indicadores sejam medidos.

Equipe de Construção da Liberação Construir e testar os pacotes de liberação.

Equipe de Implantação Realizar a implantação dos pacotes de libe-
ração em produção.
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6. DESENHO DO PROCESSO

7. BIBLIOGRAFIA

Ref 1: Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de TI. Autor: Marcos André dos San-
tos Freitas.
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