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Quando Marco Aurélio de Assis assumiu a diretoria de operações da GVT, em 2007, pediu um 
diagnóstico da área. E descobriu que a forma como os engenheiros trabalhavam representava 
um potencial problema p ara as operações da empresa. "O risco era latente." 
 
Há dois anos a GVT cresce rápido. Desde então, os engenheiros fazem várias mudanças na 
rede, instalam equipamentos e sistemas, direcionam tráfego, adicionam serviços. Em 2006, 
eles instalaram 104 mil terminais; em 2007, 320 mil. Em 2009, instalaram 190 mil novas 
linhas só no primeiro trimestre. 
 
Qualquer mudança mal preparada geraria problemas aos 2 milhões de clientes da GVT. 
 
A gestão de mudanças, diz Marco Aurélio, é um das disciplinas menos compreendidas por 
empresas de telecomunicações. 
 
Clebert Duarte Mattos há anos tenta vender gestão de mudanças para as operadoras. Ele é 
diretor-geral para o Brasil da Pink Elephant, que vende treinamento e consultoria de ITIL um 
conjunto de boas práticas de gestão. Com uma gestão de mudanças baseada em processos de 
ITIL, as operadoras reduziriam os riscos das mudanças e poderiam evitar problemas como os 
que a Telefônica causou em julho com o Speedy (veja a página 45). 
 
Uma boa gestão de mudanças não cuida da mudança em si, diz Clebert, mas garante que 
todas as medidas foram tomadas para que ela aconteça da melhor forma possível. Ela garante 
que os engenheiros testaram o sistema e compraram as licenças; que os fornecedores e 
clientes foram avisados; e que os engenheiros têm um plano B para recuperar o serviço caso 
algo saia errado. Mas as operadoras resistem aos argumentos de Clebert. Os engenheiros, ele 
percebeu, dificilmente mudam suas escolhas. "Eles não escolhem algo porque A se mostra 
melhor que B, mas porque estão acostumados a fazer aquilo há anos." 
 
Toda vez que tenta vender consultoria de ITIL para as operadoras, ele escuta a mesma coisa 
dos engenheiros: ITIL é para a área de informática; para a de telecom, o que funciona é o 
eTOM. 
 
Centrais a relé 
 
Marco Aurélio, da GVT, conhece o eTOM. Assim como outras operadoras, a GVT também foi 
construída em cima desse mapa de processos, que é seguido até hoje pelos engenheiros de 
operações. "O eTOM foi criado num tempo em que os engenheiros entravam nas centrais de 
comunicação a relês e faziam mudanças para direcionar quem fazia e quem recebia 
chamadas." 
 
Nos anos 80, um grupo de operadoras, fornecedores e universidades se uniu para escrever um 
padrão para a indústria de telecomunicações. Com as privatizações, o grupo transformou o 
padrão num mapa de processos operacionais e, em 2002, num mapa com todos os processos 
de uma operadora: o eTOM, ou enhanced Telecom Operations Map. O eTOM, segundo José 
Ricardo Formagio Bueno, presidente do grupo do eTOM no Brasil, é o modelo mais completo 
para telecom porque foi criado para telecom. "Ele contém todos os detalhes que uma 
operadora precisa." Inclusive, diz José Ricardo, sobre gestão de mudanças. 
 
No mapa do eTOM, seguindo a rotina das operadoras, a mudança começa pela área de 
marketing. É ela quem identifica a oportunidade para um novo serviço, percebe uma 
desatualização tecnológica ou uma nova tendência, diz Hans Jürgen Müller, diretor de 
engenharia da Sercomtel. "A área de marketing coordena tudo." Foi assim com a 3G, com a 
portabilidade, com a NGN [as redes multimídia, com base em comutação de pacotes, nos 
moldes da Internet]. A partir daí, cada área prepara seu plano de ações e faz seu trabalho. Na 
área de engenharia, Hans segue até hoje os modelos de referência da antiga Telebrás, 
disponíveis no portal da Anatel. "É o melhor modelo para especificação de engenharia." 



 
Ao contrário de Hans, Marco Aurélio nunca trabalhou numa operadora estatal; entrou na GVT, 
portanto depois das privatizações. Hoje, o mundo de telecom está diferente, ele diz é um 
mundo cada vez mais voltado para aplicativos. Os engenheiros, para direcionar as chamadas, 
modificam variáveis num aplicativo instalado num servidor. As antigas práticas, como as 
referências da Telebrás e o eTOM, passaram a soar pesadas demais para as rotinas de hoje. 
"Como vou usar algo que pensa com a mentalidade de trabalho de 20 anos atrás? Hoje está 
tudo misturado." 
 
A informática melhora 
 
Clebert, da Pink Elephant, já convenceu vários funcionários de operadoras a fazerem o curso 
inicial da ITIL. Brasil Telecom, GVT, e até mesmo a Telefônica gastaram R$ 1.800,00 por 
funcionário treinado. Quando as empresas procuram uma gestão de mudanças baseada em 
processos, diz Clebert, é porque estão com problemas operacionais por exemplo, muitas 
reclamações de clientes. No entanto, as operadoras não aplicaram a gestão de mudanças 
moderna na área de engenharia — exceto uma. 
 
Há três anos, a Brasil Telecom queria terceirizar a área de informática para reduzir custos de 
mão de obra, e abriu uma concorrência no mercado. A Pink Elephant participou de um 
consórcio junto com outras empresas; venceu e Clebert conseguiu levar a ITIL para a área de 
informática da BrT. Mas a operadora foi comprada e a ITIL parou. Depois, Clebert conseguiu 
entrar em outra operadora. 
 
Os técnicos de informática da GVT queriam melhorar o atendimento aos usuários, então 
Clebert fez uma reunião explicando o que era a ITIL, como os processos funcionavam; e eles 
começaram um trabalho de gestão de mudanças na área de informática. 
 
Uma das vantagens da ITIL, segundo Clebert: cada vez mais empresas adotam a ITIL, e, 
portanto o profissional consegue achar livros de referência e as empresas conseguem achar 
profissionais com experiência. Ao contrário do eTOM, diz Clebert, que só é conhecido por 
funcionários de empresas de telecom. 
 
Mas, ao contrário do que Clebert acredita, o grupo do eTOM é formado por outras empresas 
além de telecom. No Brasil, fazem parte também a Petrobras, a PromonLogicalis, o CPqD. Há 
três anos, o grupo criou um subgrupo com estudiosos de todo o mundo para analisar o mapa 
de processos do eTOM e o da ITIL. O subgrupo chegou à conclusão de que os processos são 
similares e que a ITIL pode melhorar o eTOM. Por isso, pela primeira vez, o grupo adicionou 
processos da ITIL ao eTOM. 
 
Na GVT, Marco Aurélio começou a perceber que tinha menos problemas com a informática. A 
intranet estava sempre no ar, o e-mail funcionava sem travar, a Internet estava rápida. Como 
usuário, ele percebeu que os problemas de informática diminuíram bastante durante o mês. 
 
Foi então que a gerente de qualidade da GVT (antes de informática) contou para ele o motivo 
das melhorias: o pessoal de informática mudou os processos e os sistemas e melhorou a 
gestão de mudanças. "A informática conseguiu ter mais controle das ações", percebeu Marco 
Aurélio, "e com isso diminuiu os impactos sobre os usuários." 
 
Qual a diferença entre a configuração de um servidor que presta serviço para um usuário 
dentro da empresa para um servidor que presta serviço ADSL para uma cidade? A ITIL é uma 
biblioteca de boas práticas de informática, notou Marco, mas, no caso da gestão de mudanças, 
ela serve também para telecom. 
 
O pessoal de informática controla as mudanças dentro da rede corporativa da GVT, trabalha 
abrindo login, configurando usuários na rede, dando acesso, tirando acesso, configurando 
servidor, mudando servidor, mudando o ambiente de rede dentro da empresa. A área de 
engenharia de telecom faz coisas análogas, mas na rede que presta serviços aos clientes. Os 
engenheiros também têm de cuidar de versão de software e de hardware, têm de mexer nos 



equipamentos de forma controlada, têm de saber quem está mexendo, como está mexendo e, 
se não der certo, como voltar atrás. 
 
Palestras e promessas 
 
Em outra operadora, a Global Crossing, os técnicos do CPD começaram a adotar a ITIL em 
2006. Como as operações do CPD estavam ligadas às operações de telecomunicações, os 
engenheiros decidiram usar a ITIL também. Com isso, os engenheiros padronizaram os termos 
com o pessoal do CPD e com os clientes. Os processos são parecidos, mas os engenheiros 
fizeram uma adaptação para a documentação de telecom: como muitas pessoas mexem na 
rede, eles criaram uma ferramenta para centralizar as documentações e que pode ser 
acessada por engenheiros e clientes. Pela ferramenta, os engenheiros enxergam medições a 
respeito da rede, os locais conectados, os elementos que a compõem. Qualquer mudança fica 
registrada no sistema. 
 
Na GVT, Marco Aurélio contratou a Pink Elephant e a IBM para falar sobre ITIL: 40% dos 
funcionários da área de telecom participaram da palestra. Além disso, Marco Aurélio e mais 14 
pessoas, entre gerentes e diretores, fizeram o treinamento básico. "A gente vai começar o 
trabalho com base na ITIL. Faremos ajustes finos, mas não tenho dúvida de que o processo 
pode ser controlado com ITIL." 
 
Agora a Cisco e a IBM levantam os atuais processos de gestão de mudanças da GVT; e os 
engenheiros testam o sistema de três fabricantes. Depois, vão mapear os novos processos, 
instalar a ferramenta, treinar as pessoas, migrar os sistemas antigos e começar a nova rotina. 
O projeto de gestão de mudanças deve durar uns oito meses. Depois, Marco Aurélio quer 
melhorar a gestão de configurações. "O roadmap de ITIL em toda a operação vai levar uns 
dois anos." 
 
Mudar a forma como as pessoas trabalham é difícil, Marco Aurélio sabe. Pelo menos a GVT tem 
a vantagem de trabalhar com poucos fornecedores, então ele só terá de mudar a cabeça dos 
próprios funcionários. O vice-presidente da engenharia e operações apoia o trabalho de Marco 
Aurélio. A ITIL ganhou visibilidade na operadora. "Começa na minha área, mas não termina 
aqui. Está todo mundo engajado." 
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