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RESUMO 

 

O ambiente competitivo do mercado tem exigido das empresas um desempenho 

mais eficiente. Nesse aspecto, o entendimento dos processos de elaboração de projetos de 

rede óptica devem ser considerados, uma vez que influencia o desempenho da produção. 

Este projeto tem como objetivo implementar melhorias através do redesenho de processos 

de elaboração de projetos de rede óptica em uma empresa prestadora de serviços do setor 

de telecomunicações da Cidade de Rio das Ostras - RJ. O método do trabalho, composto 

por quatro fases, teve como objetivos principais: mapear o processo atual de elaboração 

de projetos Fiber to the home (FTTH); modelar processo atual (AS IS); Analisar o 

processo utilizando o Método de Análise de Melhoria de Processos (MAMP); Coletar 

dados do processo; criar planos de ação para melhoria do processo e apresentar o processo 

TO BE, permitindo a comparação entre os dois modelos. O gráfico de Pareto onde as 

causas de falhas na elaboração dos projetos foram priorizadas e pode-se constatar que 

13% delas era devido ao mapeamento em campo, 13 % ao desenho dos mapas, 13% a 

plotagem dos postes dos projetos, 13% a retrabalhos, 10% referente a confecção de 

planilha de orçamento de potência, 8% em relação ao gasto de folha  e 7% referente a 

confecção do projeto em Google Earth, totalizando 77% das causas de falhas a serem 

priorizadas. Assim, com os planos de ação propostos conjuntamente com a equipe, foi 

proposto a compra de celulares, a compra da licença do aplicativo para mapeamento em 

campo, além da utilização de ferramentas para auxílio no desenho de mapas. Assim, a 

aplicação das melhorias propostas, reduziu tanto o tempo quanto o custo de elaboração 

de projetos de rede óptica. De modo que a aplicação do redesenho dos processos proposto, 

eliminou a utilização de folhas de papel, além da redução média de 108 homens-hora no 

processo. Além disso, aumentou a qualidade de trabalho da equipe, consequentemente, 

aumentando sua satisfação e produção em 34 quilômetros mensais por colaborador, 

proporcionando aumento em R$ 16.000,00 mensais na receita do setor. Desta maneira, 

pode ser inferido que a proposta aumentará qualitativamente a elaboração de projetos de 

rede óptica. 

 

Palavras-chave: Mapeamento de processos; Projetos de rede óptica; redesenho de 

processo; MAMP. 



ABSTRACT 

 

 

The competitive market environment has required companies to perform more efficiently. 

In this regard, the understanding of optical network project design processes should be 

considered, as it influences production performance. This project aims to implement 

improvements through the redesign of processes for preparing optical network projects in 

a telecommunications service provider company in Rio das Ostras - RJ. The method of 

work, composed of four phases, had as main objectives: to map the current process of 

project elaboration Fiber to the home (FTTH); modeling current process (AS IS); Analyze 

the process using the Process Improvement Analysis Method (MAMP); Collect process 

data; create action plans for process improvement and present the TO BE process, 

allowing the comparison between the two models. The Pareto chart where the causes of 

project design failures were prioritized and it can be seen that 13% of them were due to 

field mapping, 13% to map design, 13% to project post plotting, 13% to rework, 10% for 

power budget spreadsheet making, 8% for sheet spending, and 7% for Google Earth 

project design, totaling 77% of the causes of failures to prioritize. Thus, with the action 

plans proposed jointly with the team, it was proposed the purchase of mobile phones, the 

purchase of the application license for field mapping, and the use of tools to assist in the 

design of maps. Thus, the implementation of the proposed improvements has reduced 

both the time and cost of preparing optical network projects. So the application of the 

proposed process redesign eliminated the use of sheets of paper, in addition to the average 

reduction of 108 man-hours in the process. In addition, the team's quality of work 

increased, consequently increasing its satisfaction and production by 34 kilometers per 

employee per month, providing an increase of R $ 16,000 per month in sector revenue. 

Thus, it can be inferred that the proposal will qualitatively increase the design of optical 

network projects.  

 

Keywords: Process Mapping; Optical network projects; process redesign; MAMP 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL 

 

O setor de telecomunicações ao redor do mundo se caracterizou, desde o seu início, pela 

presença marcante dos governos, seja envolvendo a propriedade de companhias telefônicas, 

seja regulamentando as atividades do setor. Porém, nos últimos anos, vem se observando uma 

tendência à desregulamentação e à abertura dos monopólios existentes, trazendo novos 

desafios, oportunidades e incertezas para as empresas desta indústria, visto que desta forma há 

o surgimento de novos concorrentes e mercados (JOEL et al., 2000). 

Além deste processo de desregulamentação, outros fatores estão impulsionando o setor 

de telecomunicações. Um destes é o crescimento da demanda, principalmente em países em 

desenvolvimento, devido ao grande número de consumidores potenciais ainda não atendidos 

(JONHNSON et al., 1996). As mudanças são grandes e constantes, marcadas pelo surgimento 

de novos e ambiciosos serviços, por exigências tecnológicas de transmissão e acesso, e por 

muita competitividade.  

O Brasil segue essa tendência e, com isso, há um aumento da demanda pela expansão 

dos serviços já existentes, assim como, por novos tipos de serviços decorrentes da rápida 

inovação técnica que caracteriza o setor (JOHNSON et al., 1996). Esse crescimento na demanda 

por serviços de dados e vídeo influenciou o aumento no número de acessos de telecomunicações 

no país (BANOV, 2005), como por exemplo no mercado de telefonia móvel, que necessita estar 

conectado e possuir acesso à internet, vindo em pleno crescimento (ANATEL, 2017). 

Devido a isso, no primeiro trimestre de 2018, o setor obteve uma receita de R$ 58,8 

bilhões, correspondendo a 3,6% do PIB. Para suportar e atender esse crescimento, houve o 

investimento de R$ 5,2 bilhões na expansão do setor por parte das prestadoras de serviços de 

telecomunicações, a fim de modernizar e melhorar a qualidade (TELEBRASIL apud TELECO, 

2018).  

Esse investimento realizado proporcionou um aumento no número de assinantes 

atendidos pelo Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) – Banda Larga Fixa – chegando a 

30 milhões no final do primeiro trimestre de 2018 (TELEBRASIL E A TELECO, 2018). De 

acordo com Anatel (2018), 7.597 empresas detinham outorgas para prestação de serviços, 

representando um aumento de 542 empresas em relação ao primeiro trimestre de 2017, 

mostrando que se trata de um mercado em evolução e constante competição. 

Neste contexto para que a empresa se mantenha competitiva no ambiente de negócios, 

os projetos têm papel importante na gestão estratégica das organizações. Estes são os vetores 
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das mudanças, da implantação das estratégias e das inovações que trazem vantagens 

competitivas para as empresas, e para Porter (1989) vantagem competitiva  é o resultado da 

capacidade da empresa realizar de forma eficiente um conjunto de atividades para obter custos 

menores que os concorrentes ou realizar atividades diferenciadas para gerar. E, assim, pode ser 

utilizada como uma estratégia para alcançar o equilíbrio da empresa e conquistar espaço no 

mercado (SANTOS et al., 2016). 

Para isso, devido à globalização dos mercados, as empresas são forçadas a responderem 

demandas locais e a competirem. Assim, ter a capacidade de conhecer e gerir processos é uma 

forma eficaz de promover integração, dinâmica, flexibilidade e inovação nas organizações, 

obtendo resultados e benefícios, como padronização de processos, melhoria da gestão 

organizacional, redução de tempos e custos e melhoria do fluxo de informações (PAIM et al., 

2009). 

 

1.1 O Problema 

 

A competitividade de uma empresa está ligada a fatores como qualidade e 

produtividade. De acordo com Scartezini (2009), a sobrevivência das organizações vai além da 

busca por novos clientes, estando relacionada com uma série de fatores que determinarão o 

sucesso ou o seu fracasso. Esses podem ser a presença de uma gerência participativa, 

desenvolvimento humano, garantia da qualidade do serviço prestado, além de ter uma gestão 

de processos buscando a excelência e consequentemente a satisfação total dos clientes. 

No Brasil, houve um aumento no investimento e na demanda dos serviços de 

telecomunicações e, com isso, as empresas provedoras de serviços de comunicação multimídia, 

foram mais requisitadas. Porém, com a maior utilização de banda de internet, houve a 

necessidade de migração da rede para fibra óptica (ANATEL, 2017). 

A empresa em questão é uma prestadora de serviços no setor de telecomunicações que 

tem como desafio elaborar projetos de rede óptica com qualidade para se manter competitiva e 

evitar a insatisfação do cliente. Especificamente, observou-se que o setor de projetos para 

atender a demanda não se preocupou em realizar o melhor fluxo de elaboração de seus projetos. 

Assim, houve o aumento nos retrabalhos e não cumprimento dos prazos estabelecidos, bem 

como a falta de padronização na elaboração dos projetos. 

Com isso, devido à falta de conhecimento do processo vigente, há a dificuldade em 

identificar as possíveis causas da ocorrência de problemas. Desta forma, se faz necessário o 
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entendimento e definição do setor analisado, para compreender o processo vigente e analisar os 

processos de elaboração de projetos de rede óptica, a fim de obter possíveis problemas e buscar 

melhorias no processo, para, assim, atingir maior velocidade na entrega, reduzir riscos e custos. 

Dessa forma, o principal ponto desse projeto é: como aumentar o fluxo no processo de 

elaboração de projetos de rede óptica? 

 

1.2 Objetivos 

 

Esta seção apresenta os objetivos geral e específico deste projeto.  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo é implementar melhorias através do redesenho de processos nos projetos de 

rede óptica em uma empresa prestadora de serviços do setor de telecomunicações da Cidade de 

Rio das Ostras - RJ. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para isso foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

 

• Mapear o processo vigente de elaboração de projeto; 

• Identificar atividades críticas no processo; 

• Caracterizar os problemas principais; 

• Determinar as causas e efeitos dos problemas; 

• Propor melhorias no processo de elaboração de projetos;  

• Redesenhar os processos contemplando as melhorias propostas; e 

• Quantificar resultados obtidos com as mudanças propostas. 
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1.3 Justificativas 

 

O cenário de telecomunicações, em especial o ramo da internet banda larga com relação 

à fibra óptica, vem em pleno crescimento no país. O percentual de atendimento dos municípios 

brasileiros por backhaul de fibra teve um aumento de 13,7 pontos percentuais entre 2015 e 

2017, conforme Figura 1. Nota-se que mesmo com esse crescimento, 2.118 municípios 

brasileiros ainda não são atendidos por fibra óptica (ANATEL, 2017). 

 

Figura 1 – Evolução dos municípios com atendimento por backhaul de fibra 

 

Fonte: Adaptado de ANATEL (pág. 24, 2017). 

 

Devido ao aumento considerável da demanda por serviços de comunicação multimídia 

(SCM), os provedores regionais, maiores responsáveis pelo atendimento via fibra óptica, vem 

obtendo um crescimento nos últimos anos, aumentando a adesão e oferta de serviços de 

telecomunicações no país conforme mostra a Figura 2 (ANATEL, 2017). 

 

Figura 2 - Novas Prestadoras de SCM (média mensal) 

 

Fonte: Adaptado de ANATEL (pág. 30, 2017). 

 

Seguindo esse crescimento, por estar situada no setor de telecomunicações, a empresa 

teve um aumento considerável em relação aos projetos de construção de rede de fibra óptica, 

uma vez que os investimentos nesta tecnologia estão se superando ano após ano. Sendo assim, 
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como resposta a uma competição mais acirrada por mercados, as empresas vêm embarcando 

num fluxo ininterrupto de iniciativas de melhoramento de desempenho de processos (CORREA 

E CORREA, 2004). 

A relevância deste estudo está no conhecimento dos processos vigentes a fim de realizar 

uma análise das estratégias atualmente tomadas, permitindo que medidas futuras possam ser 

aplicadas. E, com isso, buscar atingir maior velocidade na entrega, reduzir riscos e custos.  

Em relação à empresa em estudo, este projeto apresenta relevância por analisar seu caso 

em específico e avaliar se a proposta dos procedimentos de gestão de processos apresenta o 

potencial de aumentar a fluidez dos projetos de rede óptica. Desta forma, busca verificar se a 

análise do processo atual e a aplicação do método proposto possa representar mudanças 

significativas no processo em estudo, contribuindo com o melhor desempenho do setor. 

Assim, conforme Hammer (2014), processos de alto desempenho são os resultados 

esperados de um gerenciamento de processos, com custos adequados, maior velocidade, maior 

precisão e assertividade, ativos reduzidos e maior flexibilidade.  

Este estudo também contribuiu com o aprendizado pessoal e acadêmico do autor, já que 

possibilitou tanto a aplicação de conhecimentos teóricos quanto de ferramentas da Engenharia 

de Produção em um caso prático. Assim como Viana (2002) diz que se trata de uma forma de 

ratificar o desenvolvimento de habilidades e competências referentes à capacidade analítica, 

além de utilizar os objetivos da engenharia de promover melhorias, alcançar o progresso 

tecnológico e solucionar dificuldades detectadas em processos.  

 

1.4 Delimitações 

 

Este projeto está limitado ao setor de projetos de rede óptica de uma empresa prestadora 

de serviços da área de telecomunicações localizada na cidade de Rio das Ostras-RJ. E o estudo 

de caso buscou propor um processo para elaboração de projetos de rede óptica. 

O período de dados analisado foi do segundo semestre de 2017 até o fim de 2018, época 

em que ocorreu o aumento da demanda de projetos, o que tornou claro a necessidade de 

mudanças e melhorias nos processos utilizados desde o início da operação do setor. 

A avaliação das melhorias do processo proposto foi realizada comparativamente com o 

processo vigente, com base nos dados de tempo de execução de projetos, homem-hora, redução 

de gastos de folha de papel e média mensal de produtividade. 
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1.5 Estrutura do trabalho 

 

O trabalho está estruturado em seis capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução: Apresenta a contextualização inicial, definido o problema, os 

objetivos e a justificativa deste estudo. 

Capítulo 2 - Referencial Teórico: Foi realizada uma pesquisa sobre o setor de 

telecomunicações e sobre as técnicas de projetos de fibra óptica. Além disso, são relatados 

métodos de mapeamento, análise e melhoria de processos existentes e busca por ferramentas 

para aplicação no estudo de caso.  

Capítulo 3 - Método: Consiste na descrição da metodologia utilizada para obtenção de 

um embasamento teórico adequado, pela classificação da metodologia adotada, pelo método de 

trabalho e pelo desenvolvimento do instrumento de pesquisa a ser utilizado.  

Capítulo 4 – Desenvolvimento e Resultados: Consiste na análise dos processos críticos 

a partir das ferramentas escolhidas, e apresentação das propostas de melhoria para os desvios 

identificados, tendo como base a ferramenta MAMP - Método de Análise e Melhoria de 

Processo, e os processos redesenhados e planejamento para implantação. Além disso, mostra 

também, os resultados obtidos com a aplicação da metodologia. 

Capítulo 5 – Conclusão: Apresenta as conclusões a respeito do projeto.  

Capítulo 6 – Sugestões para trabalhos futuros: Apresenta a proposição de pesquisas 

futuras. 

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas utilizados como base no 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Meios de Comunicação 

 

De acordo com Gontijo (2011), a história das comunicações evolui no mesmo trilho da 

história da humanidade. Os meios de comunicação são extensões de nosso corpo, e suas 

mensagens, de nosso sentir e pensar.  

Para Sousa (2006), o conceito de comunicação é um processo evolutivo e interativo, no 

qual num tempo remoto, desde a mais primitiva existência humana, a comunicação resulta da 

necessidade de associar os sons à objetos, dando-lhes, portanto, significado. Assim, de acordo 

com Bordenave (1983), nasceram os signos, isto é, qualquer coisa que faz referência a outra 

coisa ou ideia, e a significação, que consiste no uso social dos signos, dando origem a 

linguagem.  

Assim, alguns dos principais sistemas de comunicação são mostrados brevemente na 

sequência do projeto. 

 

2.1.1  Código Morse 

 

Para Bernardes (2016), a telecomunicação se inicia no ano de 1837, quando Samuel 

Morse inventa o código Morse, transmitindo a primeira mensagem entre Washington e 

Baltimore. Este código era baseado em ruídos e sinais de baixa intensidade, tendo a transmissão 

da mensagem possibilitada por cabos.  

Já Fernandes e Franco (2011), trazem que o código Morse foi um primeiro passo na 

direção da comunicação, por se tratar de uma codificação de sinais curtos e longos separados 

pela ausência de sinal, sendo um formato semelhante à condição digital, com e sem sinal, 

significando uma revolução ao enviar mensagem à distância, fazendo a comunicação que era 

tão difícil e demorada. 

 

2.1.2 Telégrafo 

 

Considerado hoje o modo de comunicação ancestral da Internet, o telégrafo foi a 

primeira tecnologia de informação utilizada em rede mundial. Sua difusão e seu 

desenvolvimento criaram uma cultura própria, com vocabulário, linguagem, ritmo e formas de 

comunicar, compartilhada dos por milhões de pessoas em todo o mundo (MACIEL, 2010). 
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Cantarela (2010) afirma que o primeiro telégrafo instalado no Brasil foi em 1809, na sua 

versão ótica, unindo através de sinais luminosos Cabo Frio à Corte, e atendia a uma demanda 

exclusivamente portuária.  

Já no ano de 1852, começaram a ser instaladas linhas do telégrafo elétrico, formando 

uma rede integrada com bandeirolas no Morro do Castelo e em 1864, uma nova convergência 

tecnológica somou ao sistema elétrico e de bandeiras do antigo telégrafo ótico. 

 

2.1.3 Rádio 

 

De acordo com Lara e Conti (2003), a invenção do rádio se tornou um importante 

instrumento na disseminação da informação. Blois (1996) diz que os acontecimentos 

considerados destaques de sua cidade, país ou do mundo, chegam-lhe através do seu noticiário 

radiofônico preferido. 

No Brasil, o rádio nasceu em 1922 e foi expandido em abril de 1923, por Roquette Pinto, 

quando começa a funcionar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Desde então, o rádio vem 

passando por várias mudanças tecnológicas como a chegada da televisão, as mudanças nas 

redações do impresso, a chegada da internet e assim por diante enfrentando e se adequando as 

novas tecnologias (UNI, 2017). 

 

2.1.4 Televisão 

 

A televisão teve sua origem baseada em dois outros meios de comunicação que sugiram 

antes dela, o rádio e o cinema, por operar através de ondas de emissão e trabalhar diretamente 

com sons e imagens. O aparelho televisor recebe as ondas e as transforma em sons e imagens 

(JESUS; RESENDE, 2013). 

Rozing, foi responsável por criar um modelo em que um feixe eletrônico num tubo de 

raios catódicos deixava padrões luminosos complexos em sua frente, mas este não era prático 

e utilizável. E a partir disso, Wladimir Zworykin, em 1923, patenteou um protótipo mais 

simples da invenção de seu ex-patrão e, em 1928, concebeu o “iconoscópio”, que era composto 

por uma tela de milhares de elementos, que geravam uma carga elétrica, quando raios de luz 

atingiam um objeto a ser transmitido e assim, visualizado na tela, nascendo então a televisão 

(JESUS; RESENDE, 2013). 
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A televisão, como aparato científico, sempre necessitou de tecnologia para se 

desenvolver. Portanto, só começou a decolar em 1952, quando surgiu a necessidade de 

utilização da capacidade ociosa da indústria eletrônica (CASHMORE ,1998). 

 

 

2.1.5 Internet 

 

 De acordo com Lima (2000), a Internet nasceu de um projeto de pesquisa militar, no 

período da guerra fria, no final dos anos cinquenta e início dos anos sessenta, surgindo como 

resposta do governo americano ao lançamento do Sputnik pela ex-União Soviética. Inicialmente 

a ideia era conectar os mais importantes centros universitários de pesquisa americanos com o 

Pentágono para permitir não só a troca de informações rápidas e protegidas, mas também para 

instrumentalizar o país com uma tecnologia que possibilitasse a sobrevivência de canais de 

informação no caso de uma guerra nuclear. 

Assim, Molina (2013) observa que com a chegada do capitalismo, da globalização e da 

tecnologia da informação, foi criada uma forma de viver em sociedade, totalmente distinta das 

experimentadas desde os primórdios. Estas transformações influenciaram o desenvolvimento 

dos meios de comunicação, especialmente a criação da Internet, como os agentes de mudanças 

das relações sociais, das relações de poder e principalmente da maneira das pessoas se 

comunicarem. 

Segundo Molina (2013, apud Castells, 1993), a internet tem sido considerada a maior 

invenção tecnológica dos últimos tempos em virtude do seu poder de alcance, da compressão 

espaço-tempo, das informações em tempo real e principalmente na sua capacidade de conectar 

pessoas do mundo todo nas mais variadas ocasiões. 

Assim, após um breve conhecimento sobre os principais meios de comunicação, será 

apresentada a fibra óptica e o projeto de rede óptica, para compreensão da tecnologia e dos 

sistemas envolvidos que são as principais fontes de estudo deste projeto para subsidiar a análise 

de processo. 

 

2.2 Utilização da Fibra Óptica 

 

Segundo Jeszensky (2004), é utilizado um sinal eletromagnético cujas faixas de 

frequências e os comprimentos de onda empregados, se encontram nas faixas do infravermelho, 
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da luz visível e ultravioleta, no espectro eletromagnético em um sistema de transmissão que 

utiliza cabeamento óptico. Para isso, é utilizado a fibra óptica, que se trata de um filamento de 

vidro capaz de transmitir luz de um emissor até um detector.  

Assim, para Pereira (2008), a escolha pelo tipo de fibra carrega consigo vantagens e 

desvantagens na sua utilização conforme ilustrado no Quadro 1.  

 

Quadro 1 -Vantagens e desvantagens da Fibra 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

De acordo com Carvalho (2015), comparando os dois comprimentos de onda comerciais 

(1.310 nm e 1.550 nm), tem-se para o sistema operando em 1.550 nm uma atenuação menor, 

mas maior dispersão na fibra de sílica. Para isso é necessário a produção de uma fibra com 

dispersão deslocada para um único comprimento de onda de operação, tornando possível a 

utilização de onda luminosa de 1.550 nm.  

Para Carvalho (2015), padrões se definem de acordo com a tecnologia de rede óptica 

passiva (PON) e se diferenciam principalmente pelos protocolos utilizados. Entre essas, a 

Ethernet Passive Optical Network (EPON) e a Gigabit passive optical network (GPON) são as 

mais utilizadas pelos provedores, e tem uma breve explicação a seguir. 

 

• EPON – Esta é mais indicada para ISPs que estão iniciando operações em fibra ou possuem 

uma menor variedade de serviços, pois possui uma menor capacidade de banda e de números 

de clientes; 

• GIGABIT PASSIVE OPTICAL NETWORK (GPON) - As redes GPON são as mais 

indicadas para provedores de internet com um alto número de usuários e serviços. Além disso, 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Atenuação baixa 
Dificuldade nas 

emendas  

Capacidade e qualidade 

de transmissão maior 

Dificuldade para 

ramificações 

Redução das dimensões e, 

consequentemente, do 

peso dos cabos 

Dificuldade nos 

conectores 
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a tendência de oferta de serviços com o uso intensivo de banda, como vídeos e serviços de 

streaming, torna a rede GPON mais indicada devido à alta performance, velocidade e qualidade 

nas conexões (CIANET, 2018). 

Conforme a página Teleco, a rede GPON possui um alcance físico de 20 km, e possui 

uma razão de divisão de 1:64 e uma previsão no avanço das tecnologias usadas para a utilização 

de uma razão de divisão de 1:128 – que são meios de divisão da fibra realizada por meio de 

splitters opticos. 

Com isso, a capacidade de transmissão de dados por meio de fibra ópticas é uma 

tendência mundial. Assim, há a tendência pelo aumento na utilização de redes ópticas, se 

fazendo necessário projetos, para que uma análise seja realizada, a fim de buscar melhores 

soluções, menores gastos e maior qualidade no serviço prestado.  Para isso, o conhecimento 

teórico acerca das redes ópticas é fundamental. 

 

2.3 Rede óptica 

 

As Redes PON, são tecnologias de acesso que incorporam em sua estrutura a utilização 

de equipamentos passivos. O sinal óptico é transmitido desde a central de telecomunicações até 

o cliente final sem a necessidade de alimentação de energia elétrica, dando-se por meio de 

upstream e downstream em comprimento de onda dividida para cada usuário por meio de 

divisores ópticos (ITU, 2005).  

De acordo com Dos Santos et al. (2018), das diversas topologias de redes de acesso, três 

são mais utilizadas, as redes dedicadas, utilizadas por exemplo para ligação de duas torres, a 

P2P, que distribui o sinal em uma determinada área partindo de um switch no armário localizado 

próximo aos clientes, e por fim as Redes PON, que possui distribuição conhecida de “um para 

vários” ou rede ponto-multiponto para o atendimento dos clientes finais com utilização de 

elementos passivos.  

Com isso Weis et al. (2009), mostra que as estruturas utilizadas pelas PONs como rede 

de acesso são: 

 

• FTTH (Fiber To The Home): Fibra até a casa do usuário, disponibilizando uma largura de 

banda de 30 a 600 Mbps;  

• FTTB (Fiber To The Building): Fibra até o prédio. Os usuários são atendidos com até 10 

Mbps;  
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• FTTCab (Fiber To The Cabinet): Fibra até o gabinete, predominando uma distância de 100 

a 300 metros dos usuários; e  

• FTTC (Fiber To The CURB): Fibra até a calçada. 

 

De acordo com Dos Santos et al. (2018), a estrutura FTTB, tem transmissão originada 

de uma central até a entrada de um edifício por meio de cabos de fibra óptica, podendo ser ponto 

-ponto (P2P) ou ponto-multiponto (P2MP). A distribuição interna do sinal é realizada através 

de cabo coaxial ou par de cobre estruturado, conforme a Figura 3. 

 

Figura 3 - Solução FTTB em conexão P2P e P2MP 

 

Fonte: Teleco.com (2016) 

 

Já a arquitetura FTTC, tem transmissão óptica com origem na central de 

telecomunicações até um armário de distribuição, a partir desse ponto o sinal é distribuído via 

par trançado, cabo coaxial ou outro tipo de cabo, conforme Figura 4 (FURUKAWA, 2011).  
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Figura 4 - Solução FTTC 

 

Fonte: Teleco.com (2016) 

 

Conforme Fujita (FURUKAWA, 2011), a arquitetura FTTH tem origem em uma central 

e é capaz de atender clientes com a utilização de fibras ópticas diretamente no cliente final, 

possibilitando acesso a vários serviços utilizando apenas um equipamento (ONU), conforme 

Figura 5. 

 

Figura 5 - Arquitetura Geral de uma Rede óptica FTTH 

 

Fonte: Teleco.com (2016) 

 

Conforme mostra a Figura 6, a solução FTTH pode conectar-se de forma P2P ou através 

de P2MP, sendo necessário a utilização de splitters ópticos, que são responsáveis pela divisão 

do sinal levado pela fibra óptica, com a capacidade de atendimento de até a 256 clientes com 

apenas uma fibra utilizada.  
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A rede óptica, possui alguns componentes em sua construção, conforme abordado nos 

tópicos a seguir. 

 

2.3.1 Componentes da rede PON 

 

Conforme Dos Santos et al. (2018), os principais componentes que caracterizam as redes 

PON são: 

 

• Central de Equipamentos  

Esta contém o equipamento Terminal de Linha Óptica (OLT), que funciona basicamente 

como um acumulador da rede GPON. Além disso, possui também o distribuidor óptico interno 

(DIO - Optical Internal Distributor), que é uma bandeja em que são acomodadas as fibras dando 

maior flexibilidade e manobras dos cabos ópticos dentro dos armários. 

 

• Rede de Distribuição ou Backbone 

A rede de distribuição possui os POS (Passive Optical Splitter) ou Divisor Óptico 

Passivo, que são responsáveis por receberem o sinal de luz e ramificar em dois, quatro, oito, 

dezesseis, trinta e dois e sessenta e quatro fibras ópticas. Estes se localizam dentro da Caixa de 

Emenda Óptica (CEO) que são utilizadas para a ampliação e continuidade de ligação entre 

emendas, além da proteção das fusões.  

 

• Rede de Acesso 

Estas possuem as Caixa de Terminação Óptica (CTO) que são pontos de terminação do 

cabo backbone para conectar ao cabo de acesso ao assinante na rede de sistemas de 

comunicação. 

 

•  Topologia Árvore  

De acordo com Oliveira (TELECO, 2010), a topologia em árvore é aquela que 

possibilita a vantagem de infraestrutura compartilhada entre todos os usuários, possibilitando 

redução de custo de implementação e manutenção na sua rede de acesso.  

Para que a rede seja construída de forma a atender nas melhores condições aos clientes 

finais, se faz necessário a realização de projetos de rede óptica. Estes são responsáveis por 

arquitetar a rede do provedor de internet, levantar informações geográficas, necessidades de 
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material a serem utilizados e plano de fusões das fibras ópticas, sendo de grande valia o 

conhecimento nestes processos de elaboração. Estes processos serão abordados na sequência, 

em busca do seu conhecimento. 

 

2.4 Projetos de Rede Óptica 

 

Segundo o Guia PMBOK (2008), projeto se trata de um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.  A elaboração de um projeto 

é feita de forma progressiva, pois no seu decorrer são incrementadas etapas mais especificas 

que ajudam a atender seus objetivos (VALLE et al., 2010). 

Para Kerzner (2006), projeto trata-se de um empreendimento com objetivos bem 

definidos, consumindo recursos e operando sob pressões de prazos, custos e qualidade, sendo 

em geral, considerados atividades exclusivas em uma empresa. Isto ocorre também em relação 

aos projetos de rede óptica. 

O projeto de uma rede FTTH leva em conta muitas variáveis. Dos Santos et al. (2018), 

mostra os passos de dimensionamento de projetos de rede óptica, onde afirma que deve ser 

seguido o fluxo do dimensionamento da rede que consiste em etapas para a garantia do melhor 

resultado de forma prática e rápida. 

Segundo Levay (2013), um projeto deve ser iniciado em relação a um mapa, pois o 

projeto é considerado com base na geografia e na infraestrutura disponível no local, assim será 

possível dizer em quais pontos os equipamentos podem ser instalados.   

A implantação de redes ópticas é lenta porque infraestruturas completamente novas de 

rede de atendimento precisam ser instaladas, possuindo custos elevados. Assim, fazer um 

projeto é necessário para que consiga trazer o menor custo possível na instalação da rede, bem 

como menores gastos de cabos e equipamentos (LAFATA, 2013).  

Para isso, conhecer as etapas de elaboração de projetos de rede FTTH é de grande valia. 

A seguir são descritas, de acordo com Dos Santos et al. (2018) estas etapas.  

 

2.4.1 Definição da área de atendimento  

 

A primeira etapa a ser feita consiste em ter conhecimento da região ao qual será 

confeccionado o projeto. Nesta área haverá uma central de equipamentos, conhecida também 
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como Point of Presence (POP), que abrigará os equipamentos. Ao utilizar a tecnologia do 

GPON, é possível atingir clientes em até 20 km, a partir da central.  

 

2.4.2 Desenho da Área 

 

Para Santos et al. (2005), o registro, através da escrita e do desenho que, são utensílios 

de (re) produção da representação espacial.  

Dos Santos et al. (2018), ainda enfatiza que, o desenho e a escrita, são formas de 

mapeamento do local, território, paisagem, entre outros, além de desenvolver a capacidade de 

representação mental e visual.  

Para Passini (1995) o importante não é o resultado de um mapa perfeito ou imperfeito, 

mas, é a passagem do espaço concreto para o plano de representação da área. Com isso, 

aplicando o desenho ao projeto de rede óptica, será possível visualizar cada rua, conforme a 

realidade de cada local. 

Assim Dos Santos et al. (2018), mostra que nesta etapa, deve ser confeccionado o mapa 

da região definida como a área a ser atendida pelo projeto, através do software AutoCad, 

permitindo assim, a plotagem de cada informação relevantes como postes, caixas e cabos. 

 

2.4.3  Distribuição das Caixas de Terminação Ópticas (CTO’s)  

 

A distribuição das caixas de atendimento deve acontecer de forma que o posicionamento 

esteja sempre de acordo com o local do possível maior número de clientes que serão conectados 

à rede, realizando um dimensionamento que proporcione uma economia na distribuição dos 

cabos de fibra óptica para atendimento.  

Assim, de acordo com dos Santos et al. (2018), com CTO’s com 16 atendimentos valem 

a pena para altas taxas de penetração na região ao qual pretende atender, sendo maior que 80% 

do total de residências possíveis. 

 

2.4.4 Rede de Backbone 

 

Segundo Malecki; Moriset (2008), as redes backbone são um conjunto de caminhos 

entre as redes que, em termos concretos, trata-se de redes de cabos de fibras ópticas que se 
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estendem por milhares de quilômetros, sendo responsáveis pela alimentação da rede, levando 

sinal ao usuário final. 

  

2.4.5 Rede de distribuição  

 

Conforme dos Santos et al. (2018), após alocação das CTOs são posicionadas as caixas 

de emendas ópticas (CEO) responsáveis pelo atendimento de cada ramo, de forma que estejam 

em locais para facilitar o traçado do cabo backbone. E posteriormente, será feito o percurso dos 

cabos dentro de cada célula, partindo sempre da CEO em direção as CTO’s. 

 Esses cabos são os responsáveis por alimentar os splitters conectorizados presentes nas 

caixas de atendimentos, essa ligação é feita através da fusão óptica.  

 

2.4.6 Plano de Fusões  

 

Conforme dos Santos et al. (2018), esta etapa é responsável por documentar cada fusão 

realizada no projeto da rede que servirá como cadastro, como também criar uma ordem de 

serviço a ser executada em campo, diminuindo os erros de lançamento dos cabos e as fusões 

das fibras ópticas.  

Devido a isto, se faz necessário possuir conhecimento sobre definições de processos 

para que no decorrer do projeto seja realizado o mapeamento e análise do processo de 

elaboração de projetos de rede óptica. 

 

2.5 Definições de Processos  

 

Segundo o BPM CBOK (2013, pág. 35) “processo é uma agregação de atividades e 

comportamentos executados por humanos ou máquinas buscando alcançar um ou mais 

resultados”. De acordo com Harrington (1991, apud Gonçalves, 2000) um conjunto de 

atividades que recebem entradas e gera uma saída ao cliente com valor agregado, formam os 

processos. 

Para Cruz; Rummler e Brache, (2003; 1995, apud Cardoso et al., 2011) processos de 

negócios são atividades interligadas com o intuito de transformar recursos (entradas) em bens 

ou serviços (saídas) atendendo as necessidades dos clientes. Segundo o BPM CBOK (2013), 

processos de negócios podem ser classificados em três tipos: 
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• Processo primário: representam as atividades essenciais desenvolvidas pela organização 

para atingir sua missão. Esses processos geram a compreensão de valor pelo clientes, pois são 

eles que estão relacionados diretamente ao consumo dos produtos. 

• Processo de suporte: promove o suporte aos processos primários, mas também pode 

oferecer suporte aos outros processos. Os processos de suportes adicionam valor para outros 

processos e não diretamente para os clientes. 

• Processo de gerenciamento: tem como objetivo mensurar, acompanhar, controlar 

atividades, além de gerir o estado atual e o futuro do negócio. É necessário para que a empresa 

consiga atingir os objetivos e metas definidos. 

 

Um processo é composto, basicamente, por três divisões de atividades: as entradas, as 

transformações e as saídas, conforme a Figura 6 (MARANHÃO e MACIEIRA, 2004). 

 

Figura 6 - Arquitetura Geral de uma Rede óptica FTTH 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Com o conhecimento sobre processos, a seguir será apresentado o conceito de 

mapeamento de processos, para a sequência do projeto. 

 

2.6 Mapeamento de Processos  

 

O mapeamento de processos é uma ferramenta gerencial analítica e de comunicação que 

busca promover melhorias e implantar uma estrutura voltada para novos processos (VILLELA, 

2000). Sendo essa ferramenta utilizada para analisar e documentar os processos de bens e 

serviços, onde são usadas pelas empresas para a melhoria de seus processos atuais. 
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Segundo Alvarenga et al. (2013), o objetivo principal de se mapear um processo é 

entender o fluxo de atividades e as transformações que ocorrem durante a execução das tarefas. 

A partir daí, é possível identificar atividades que não agreguem valor aos clientes, analisá-las e 

propor melhorias. 

Ainda segundo Villela (2000), é possível obter informações e melhoria nos processos 

através de uma documentação e análise dos relacionamentos das entradas e saídas dos mesmos 

representados por um mapa de processos. Esse mapa pode ser representado por um fluxograma 

com símbolos que representam as etapas e interações entre os diferentes processos. 

De acordo com Cardoso et al. (2011), o mapeamento de processos busca identificar o 

fluxo de atividades dos processos de forma a estabelecer a sequência de tarefas para a obtenção 

dos produtos propostos. O objetivo principal do mapeamento de processos é sugerir soluções 

para possíveis desconexões através do desenho ou redesenho dos processos. 

Para Mello e Salgado (2005), a principal vantagem fornecida pelo mapeamento dos 

processos de serviços é a criação de uma visão e uma compreensão compartilhada de um 

processo por todos os envolvidos, desde a gerência até os realizadores das atividades e, assim, 

uma realização de seu papel no processo de serviço do princípio ao fim. 

Assim, Baldam et al. (2008), menciona que a modelagem e otimização de processos faz 

uso de duas grandes atividades, que são modelagem do estado atual do processo (As Is) e 

otimização e modelagem do estado desejado do processo (To Be). 

A seguir serão apresentadas algumas das principais técnicas disponíveis na literatura 

para o mapeamento de processos. 

 

2.6.1 Fluxograma 

 

O fluxograma é uma ferramenta de baixo custo e de alto impacto, utilizada para analisar 

fluxos de trabalho e identificar oportunidades de melhoria. São diagramas da forma como o 

trabalho acontece, através de um processo (SCARTEZINI, 2009). 

Segundo BPM CBOK GUIDE (2013, pág. 84) o fluxograma é composto por diagramas 

que representam como o trabalho é realizado, sendo uma importante ferramenta para identificar 

desconexões nos processos e sua utilização é de baixo custo. Além disso, com o uso do 

fluxograma objetiva-se o aumento da produtividade e garantia da qualidade (SCARTEZINI, 

2009). A Figura 7, a seguir, apresenta os principais símbolos utilizados nos fluxogramas. 
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Figura 7 - Principais símbolos utilizados em fluxogramas 

 

Fonte: Scartezini (2009) 

A Quadro 2 a seguir são apresentadas vantagens e desvantagens em sua utilização, de 

acordo com a ABPMP (2013). 

 

Quadro 2 - Vantagens e Desvantagens do Fluxograma 

 

Fonte: Adaptado de ABMP (2013) 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Bem entendido por engenheiros 

de software e de sistemas 

Pode ser impreciso quando usado 

para descrever processos 

complexos de negócio 

Em alto nível, ajuda a criar 

consenso 

Objetos não têm um conjunto de 

atributos descritivos 

Suportado por ferramentas de 

baixo custo, incluindo 

ferramentas gráficas de uso geral 

e de visualização 

 

Modelos construídos são 

“planos”, exigindo o uso de 

símbolos de conexão para mostrar 

onde segmentos de processo 

continuam 

Aprendizado rápido 
Apesar da influência dos padrões 

ANSI, existem muitas variações 
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2.6.2 BPMN- Business Process Modeling Notation 

 

De acordo com o Object Management Group (OMG, 2009), o BPMN, que foi lançado 

no ano de 2006 pelo OMG e Business Process Management Initiative (BPMI) nada mais é do 

que uma notação padrão, utilizada no desenho e modelagem de processos com intuito de 

facilitar a implantação da gestão desses processos. 

Segundo BPM (2009, apud Costa, 2010), o método BPMN foi desenvolvido pelo grupo 

BPMI e sua principal finalidade é ser facilmente entendida por todos os usuários do negócio. 

BPM CBOK (2013) analisa ainda que, nesta notação, raias dividem um modelo em várias linhas 

paralelas e são definidas como uma atividade realizada por o executor do processo. 

O BPMN tem como objetivo principal ser uma notação ligeiramente compreensível 

pelos usuários de negócios, que vão desde os analistas de negócios que criam os rascunhos 

iniciais dos processos, passando pelos técnicos desenvolvedores responsáveis por realmente 

implementá-los e, finalmente, chegando até as pessoas que realizam monitoramento de tais 

processos (OMG, 2011). 

De acordo com Baldam et al. (2009, apud MARIANO E MULLER, 2012), o BPMN 

possui as seguintes características: facilidade no desenho do processo, simbologia padronizada, 

facilidade de correções de fluxo, integração com banco de dados e possibilidade de agregar 

informações às atividades.  

White (2004, apud MARIANO E MULLER, 2012), afirmam ainda que os elementos 

gráficos do BPMN proporcionam o desenho de diagramas de fácil entendimento, que tem como 

objetivo ser facilmente compreendido por todos da organização. A Figura 8, a seguir, indica os  

elementos utilizados no BPMN. 
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Fonte: Rigotti (2012) 

 

O BPMN fornece três principais tipos de diagramas (Allweyer,2010 apud Object 

Management Group, 2011):  

• Diagramas de processo: É um conjunto de atividades de negócios realizados por uma 

organização para alcançar um objetivo (produto ou serviço); 

• Diagramas de coreografia: É um tipo de diagrama de processo que descreve como coordenar 

a interação entre os participantes. Um participante, normalmente, executa um papel na 

organização e é representado dentro de uma piscina. As informações trocadas são representadas 

pelas mensagens recebidas e enviadas; e 

• Diagramas de colaboração: Este tipo de diagrama realiza a troca de informações entre os 

atores, representado por piscinas. Os processos comunicam-se por troca de mensagens.  

Figura 8 - Elementos de um BPMN. 
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Após o levantamento teórico sobre processos, do conhecimento da importância do 

mapeamento de processos e levantamento de ferramentas de mapeamento, no tópico a seguir, 

será apresentado o conceito de gestão de processos. 

 

2.7 Gestão de Processos 

 

Scartezini (2009) aponta que melhorar os processos é fundamental para o sucesso de 

qualquer empreendimento desde que ela seja realizada de forma sistematizada e que seja 

entendida e praticada por todos da organização. 

Assim, para Zamberlan et al. (2006), qualquer processo existente, tanto administrativo 

quanto operacional, tem um procedimento de trabalho que sempre pode ser melhorado, 

principalmente se considerarmos o ambiente tecnológico que tem contribuído para a melhoria 

contínua dos processos e respectivos métodos. 

Com isso, de acordo com o BPM CBOK (2013) as organizações devem melhorar sua 

capacidade de responder tanto a mudanças de mercado quanto a demandas de clientes. Desta 

forma, elas buscam flexibilizar suas operações, principalmente diante da constância de eventos 

que interferem na economia. Para isso, é de extrema importância que as empresas conheçam os 

processos da organização, pois somente assim elas conseguirão analisar e melhorá-los.  

Para isso, segundo Gonçalves (2000), entender a função dos processos é importante para 

determinar como eles devem ser gerenciados para a obtenção do máximo resultado. Desta 

maneira, Hammer (2010, apud, MARIANO E MILLER, 2012) analisa que através do 

gerenciamento de processos as empresas podem otimizar seus processos, ou seja, torná-los mais 

baratos, mais rápidos, mais precisos e com maior flexibilidade.  

Da mesma forma, Paim (2009) afirma que a gestão de processos possibilita a 

visualização da organização como um todo e, desta forma, há uma melhor interrelação entre 

clientes, fornecedores e executores do processo. O conhecimento do processo de elaboração de 

projetos permite que seu gerenciamento seja feito da forma adequada, através da realização de 

uma análise destes processos levantados.  

Visto isso, é necessário após as etapas anteriores, realizar uma análise dos processos 

para que seja possível identificar problemas, para realizar ações para correção e melhoria na 

elaboração de projetos. 
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2.8 Análise de Processo 

 

A análise de processo, de acordo com Ostrenga et al. (1993), é uma técnica de benefícios 

duplos, pois permite que se obtenha resultados a curto e em longo prazo, identificando assim, 

oportunidades para melhorias e ao mesmo tempo sendo base para outras técnicas contábeis que 

podem manter a empresa no caminho de aperfeiçoamento permanente. 

Ainda de acordo com Ostrenga et al. (1993) a análise de processo de negócio ou BPA 

(Business Process Analysis) é uma técnica fundamental para a compreensão, análise e 

aperfeiçoamento do desempenho da organização, focando no fluxo de trabalho. O BPA ajuda a 

estruturar definição dos problemas de forma a serem identificados e assim, atacar suas causas 

básicas. Isto permite criar uma base para melhorar a qualidade, reduzir o tempo de ciclo e os 

custos. 

Visto isso, a seguir será abordado e apresentado o método para análise dos processos de 

elaboração de projetos de rede óptica. 

 

2.8.1 Método de Análise e Melhoria de Processos – MAMP 

 

O modelo proposto nomeado de MAMP, é um modelo com abordagem conceitual de 

condução para projetos de mapeamento, análise e melhoria de processos organizacionais. Em 

sua construção, foram utilizados conceitos baseados no conjunto de práticas Six Sigma 

(MOTOROLA, 1980). 

O uso deste modelo traz benefícios para a organização, e para Cano (2006) entre os 

principais estão a satisfação total dos consumidores, a gerência participativa, o 

desenvolvimento do capital humano, a melhoria contínua, bem como a gerência do processo 

produtivo e a busca pela excelência. 

Assim, com intuito da realização das tarefas de forma correta, Dias (2006) mostra que é 

fundamental educar e treinar as pessoas envolvidas no processo e afirma ainda que é necessário 

estabelecer mecanismos de controle para que os resultados sejam checados e aplicar medidas 

para corrigir problemas. Ainda de acordo com Dias (2006), o MAMP possui quatro etapas de 

realização, conforme a seguir. 

 

• Análise do Processo: Deve-se conhecer o processo atual, identificar e priorizar os problemas, 

identificar e priorizar as possíveis causas dos problemas; 
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• Soluções: Deve-se identificar as possíveis soluções, priorizar as soluções encontradas, 

desenvolver as soluções e identificar os problemas potenciais; 

• Planejamento da Implantação: O objetivo é planejar a implantação de ações de melhoria 

definindo metas, métodos e requisitos fundamentais; e 

• Implantação, avaliação e análise da implantação: nesta etapa, as ações definidas no plano 

são postas em práticas (com ajuda do treinamento dos envolvidos) e avaliadas. 

 

Visto isso, nota-se que o MAMP é proposto como modelo de abordagem conceitual, em 

adequação às necessidades institucionais onde os métodos de trabalho não são totalmente 

definidos e padronizados e o gerenciamento de processos é ainda incipiente. Os principais 

macroprocessos do modelo citado e seus respectivos artefatos são ilustrados na Figura 9. 

 

Figura 9 - Modelo MAMP – Macroprocesso de Execução 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

O modelo MAMP segue as fases, atividades e entregas ilustradas pela Figura 10.  
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Figura 10 - Estrutura Analítica Modelo MAMP 

 

Fonte: Adaptado de Avelino e Correia (2017). 

 

A análise da Figura 10 indica as 5 atividades da estrutura no modelo MAMP:  

 

• Definição - Nesta fase ocorre a definição de objetivos de projeto, de forma que as 

necessidades do cliente sejam atendidas com efetividade e que estejam em alinhamento com os 

as necessidades e estratégias organizacionais da Instituição;  

• Mapeamento - Esta consiste em desenhar o processo atual (AS IS). O desenho do processo 

é construído por análise do contexto organizacional, realizada por visualização diária acerca 

dos processos e ciclos de reuniões de validação, sendo esta última, a reunião de validação do 

artefato “Documento AS IS”. Essa etapa visa mensurar e identificar fidedignamente a execução 

do processo; 
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• Análise - Consiste em avaliar o processo atual, a fim de encontrar ineficiências, gargalos e 

problemas de forma geral. Esta etapa usa o artefato “Documento AS IS” construído na fase de 

mapeamento, como entrada. A partir disso são registradas as mudanças propostas que são 

validadas junto ao cliente em forma de melhorias e consolidadas em um artefato “Documento 

de mudanças”; 

• Melhoria - A fase de melhoria consiste no redesenho do processo, através da incorporação 

de melhorias propostas. Esta etapa usa o artefato “Documento de Mudanças” construído na fase 

de análise, como entrada. A partir disso, é redesenhado um novo processo o qual é documentado 

no artefato “Documento TO BE”; e  

• Controle - A fase de controle é também a fase final do modelo MAMP. Engloba desde a 

realização de treinamentos com os clientes acerca do novo processo, até implantação do 

processo, definida previamente na fase de melhoria e o acompanhamento do primeiro ciclo de 

execução do processo TO BE. Além disso, é realizado o encerramento formal do projeto que 

consiste na construção de dois artefatos: O Documento de encerramento do projeto e o 

documento de lições assimiladas. 

 

2.8.2 Diagrama de Pareto  

 

O diagrama de Pareto é um gráfico de barras que possibilita a hierarquização dos 

elementos de forma decrescente levando em consideração o número de ocorrências de cada um 

deles. É muito utilizada para a análise e priorização de problemas, onde leva em consideração 

o conceito 80-20: a maior parte dos problemas é ocasionado por um número pequeno de causas 

(CUNHA, 2010). 

Ainda de acordo com Cunha (2010), se monta o gráfico de Pareto levando em 

consideração os principais problemas enfrentados pela empresa/processo. Cada um desses 

problemas se relaciona com uma causa, que geralmente está relacionado com equipamentos, 

insumos, informações do processo, métodos, meio ambiente e outros dados de relevantes de 

projeto. 
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2.8.3 Diagrama Ishikawa (Causa e Efeito) 

 

De acordo com Ferroli; Librelotto (2010), o Diagrama de Causa-Efeito é uma técnica 

de análise desenvolvida por Kaoru Ishikawa, pioneiro em técnicas de gerenciamento de 

qualidade, no Japão na década de 1950.  

Assim, este diagrama é considerado uma das sete ferramentas básicas de controle de 

qualidade e é estruturada em um modelo semelhante a uma espinha de peixe, conforme ilustrado 

na Figura 11, onde as linhas verticais são as causas das deficiências no fluxo logístico, podendo 

ser seis origens geralmente caracterizadas por medição, materiais, mão de obra, máquinas, 

métodos e meio ambiente e a linha horizontal é o efeito (FERROLI; LIBRELOTTO, 2010). 

Com isso, Miguel (2006), observa que o Diagrama de Ishikawa mostra as causas e as 

origens do problema apontado, indo ao encontro de suas causas reais, e não aquelas que 

aparentam ser óbvias, pois essas, na maioria das vezes, são apenas consequências de causas 

anteriores. 

 

Figura 11 - Diagrama de Ishikawa 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Ishikawa (1993) mostra que esta ferramenta se caracteriza como um instrumento para 

se aplicar no controle da qualidade, aplicável em atividades diversas, contribuindo assim, na 

identificação de desvios no fluxo logístico, observando uma possível existência e localização 

dos gargalos na organização em que se aplicar a ferramenta da análise da espinha de peixe. 
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Para Ishikawa (1990), as causas geralmente são agrupadas em categorias principais para 

identificar essas fontes de variação, estas são geralmente: 

• Pessoas: Qualquer pessoa envolvida com o processo; 

•  Métodos: Como o processo é realizado e os requisitos específicos para fazê-

lo, como políticas, procedimentos, regras, regulamentos e leis; 

• Máquinas: Qualquer equipamento, computadores, ferramentas etc. 

necessários para realizar o trabalho; 

•  Materiais: Matérias-primas, peças, canetas, papel etc. utilizados para 

produzir o produto final; 

•  Medições: Dados gerados a partir do processo que são utilizados para avaliar 

sua qualidade; e 

•  Ambiente: As condições, tais como localização, tempo, temperatura e cultura 

em que o processo opera. 

 

O diagrama de Ishikawa é uma representação gráfica que ilustra esquematicamente 

relações entre um resultado específico e suas causas. O efeito estudado ou problema negativo é 

“o cabeça de peixe” e as causas potenciais e sub-causas definem a “estrutura do osso de peixe”. 

Portanto, o diagrama revela claramente as relações entre um problema identificado em um 

produto e suas causas potenciais. 

 

2.8.4 5W1H 

 

De acordo com Carpinetti (2010) o 5W1H consiste em mostrar em formato de tabela 

respostas às perguntas básicas para implementação de melhorias, sendo uma ferramenta 

estratégica de qualidade total, sendo um plano de ação executado em um curto espaço de tempo 

quando algo não sai como planejado (DANIEL; MURBACK, 2014). O Quadro 3 mostra as 

etapas do plano de ação 5W1H. 
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Quadro 3 - 5W1H 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Após o levantamento teórico acerca do assunto em estudo apresentado neste Capítulo 2, 

será demonstrado o método utilizado para análise do processo de elaboração de projetos de rede 

óptica. 

  

PLANO DE AÇÃO 5W1H 

WHAT ( O que) Qual tarefa? O que será feito? 

WHERE (0nde) Onde será executada a tarefa? 

WHY (Por que) Por que essa tarefa é necessária? 

WHO (Quem) Quem vai fazer esta tarefa? 

WHEN (Quando) Quando será realizado? 

HOW (Como) De que maneira deve ser 

realizado? 
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3. MÉTODO 

 

Para Saunders, Lewis & Thornhill (2012), o objetivo do método de pesquisa é conduzir 

o pesquisador na busca para as respostas necessárias ao problema de pesquisa que se propõe.  

 

3.1 Considerações iniciais 

 

Este capítulo apresenta o método adotado para execução deste projeto, especificando as 

etapas fundamentais para seu desenvolvimento e concretização bem como a metodologia que o 

embasou, tendo como função direcionar o pesquisador pelas etapas necessárias para se atingir 

determinado fim (SILVA; MENEZEZ, 2005). 

Esta pesquisa tem característica que permite uma análise reflexiva acerca da realidade e 

seus elementos, integrando os conhecimentos já trazidos no capítulo 2 com os adquiridos pela 

pesquisa. Para Fonseca (2002), a condução de uma pesquisa envolve geralmente quatro fases: 

planejamento, diagnóstico, ação, observação e reflexão. Já para Prodanov e de Freitas (2013), 

a pesquisa possui, também, seu delineamento básico (design), visto identificar critérios como o 

estudo está estruturado e qual o seu objetivo.  

 

3.2 Método de trabalho 

 

 O método de trabalho desta pesquisa baseia-se no método descrito no item 2.8.1 

(MAMP), de acordo com Dias (2006). Assim, isso foi elaborado um esquema para descrever as 

etapas necessárias para sua execução. O Quadro 4 apresenta o método de trabalho adotado 

composto por dez etapas em quatro fases. 
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Quadro 4 - Fluxograma para Aplicação das Ferramentas de Análise. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

3.2.1. Entendimento do Negócio 

 

Nesta primeira fase, será necessário definir o contexto da empresa em estudo, tal como 

ano de fundação, mercado de atuação, clientes e parceiros, e a missão, a visão e valores, a partir 

da pesquisa no site da empresa e conversa direto com os sócios, e ter conhecimento das etapas 

de elaboração de projetos de rede óptica.  

Com isso, revisar a literatura teórica, a fim de buscar técnicas para mapeamento e análise 

de processos, além da utilização de ferramentas para diagnosticar possíveis causas de problemas 

no processo vigente da organização, e proposição de melhorias. 

Desta forma, implementar melhorias através do redesenho de processos para aumento 

do fluxo no processo de elaboração de projetos de rede óptica.  

 

 

• Definição do contexto e do propósito da pesquisa;e

• Revisão da Literatura teórica; 

Entendimento do Negócio

• Mapeamento dos Processos de Projetos de Rede Óptica AS IS;

• Levantamento de Informações;

• Identificação das atividades críticas; e

• Caracterização das causas e efeitos.

Análise do Processo

• Plano de Ação 5W1H; e

• Apresentação do processo TO BE;

Soluções para o Processo

• Comparação entre o modelo AS IS e TO BE; e

• Quantificação de resultados.

Avaliação de resultados
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3.2.2. Análise dos Processos 

 

Nesta segunda fase, foi realizado o mapeamento dos processos de elaboração de projetos 

de rede óptica AS IS, a partir da observação e anotação diária de cada atividade realizada durante 

o processo, conforme Gil (2008), a observação se dá como uma forma de investigação, 

permitindo coleta de dados fundamentais para a pesquisa. Isto permitirá a coleta de tempos de 

atividades atuais, para comparação futura. 

Assim, foram realizados encontros semanais, na sala de reuniões da empresa e com 

duração de 40 minutos, com a equipe de projetos, composta por um analista de 

telecomunicações (líder de projetos), cinco assistentes de projetos, além de seis estagiários de 

projetos.  

 Inicialmente, a reunião foi utilizada para estudar e definir, a partir de conversas, como 

era realizado o processo vigente de elaboração de rede óptica e assim, levantar cada etapa e 

como se dava o fluxo do processo, a partir da utilização do quadro negro e posteriormente 

passado para a ferramenta Bizagi. Após esta definição, foi aplicado um questionário, conforme 

Anexo I, para levantamento de informações necessárias para análise, como atividades 

consideradas como críticas pela equipe. 

Desta forma, após a coleta, novas reuniões foram realizadas para discussão e 

identificação de possíveis problemas e, assim, permitir a caracterização e análise do processo 

vigente para proposição de melhorias, para melhorar o fluxo no processo de elaboração de 

projetos de rede óptica, a partir da utilização das ferramentas Diagrama de Pareto e Diagrama 

Ishikawa. Cada informação levantada, era anotada no Word. 

 

3.2.3. Soluções para o Processo 

 

Nesta terceira fase, após a identificação e caracterização de causas de possíveis 

problemas, foram realizadas reuniões, novamente com toda equipe, utilizando proposições 

levantadas nas reuniões anteriores, para confecção de planos de ação para cada problema 

observado e levantado no processo, onde cada colaborador discursava sobre sua ideia, a fim de 

melhorar o fluxo de elaboração dos projetos da empresa. Cada ideia era discutida entre todos, 

até que houvesse um consenso. 
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Após a obtenção dos planos de ação, foi necessário apresentar aos sócios, e desta forma, 

obter a garantia de que as proposições seriam atendidas, para redesenho dos processos e sua 

consequente implantação, ocasionando o modelo TO BE, confeccionado na ferramenta Bizagi. 

Isto permitirá a observação diária e coleta de dados de execução de projetos futuros, 

para efeito de comparação entre os modelos AS IS e TO BE. 

 

3.2.4. Avaliação de resultados 

 

Por fim, após as fases anteriores, com o processo redesenhado, nesta etapa foi feito um 

levantamento de informações para o processo proposto, tal como tempo de execução e tempo 

de homem-hora de cada projeto, para comparação entre o modelo AS IS e o modelo TO BE. 

Todo levantamento foi realizado em projetos confeccionados por colaboradores contratados, ou 

seja, somente foram coletados dados dos projetos feitos pelos quatro assistentes e pelo analista 

de telecomunicações. 

Desta forma, os dados coletados durante a pesquisa serviram de insumos para embasar 

esta avaliação. Foi realizada a comparação entre seis projetos – Bacaxá, Sampaio Correa, 

Itaúna, Vilatur, Bom Jardim e Rio Bonito. Estes projetos foram confeccionados e 

acompanhados durante a análise do processo AS IS, e entraram na cartela de projetos 

novamente, agora por clientes diferentes, durante a implantação do modelo TO BE, o que 

possibilitou a obtenção de dados, e a comparação de cada atividade realizada em ambas. 

 Para comparação, foram confeccionadas planilhas para coleta de informações dos dois 

modelos. Isto permitiu quantificar os resultados obtidos com a implantação do novo modelo 

proposto. 

 

3.3 Classificação da pesquisa 

 

Existem várias formas de classificar as pesquisas conforme trazido em Prodanov e De 

Freitas (2013), que faz uma distinção criteriosa sobre as diferentes formas de pesquisa e 

metodologia de trabalho científico. As formas clássicas de abordagem são quanto a natureza, 

que pode ser: pesquisa aplicada que possui fins práticos e com utilização própria e direcionada, 

e pesquisa básica, que gera conhecimento para ser utilizada posteriormente, sem uso prático e 

imediato. 
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Com isso, esta pesquisa, em relação a natureza, foi classificada como aplicada, pois, de 

acordo Silva; Menezes (2005), uma pesquisa quando aplicada, busca o conhecimento para 

aplicação prática, voltada à solução do problema observado. 

Ainda de acordo com Prodanov e De Freitas (2013), a metodologia de pesquisa pode ser 

classificada quanto aos objetivos, como explicativa, pois caracteriza pela explicação dos 

porquês dos processos e fenômenos e os agentes causais, por meio do registro, da observação e 

explicação analítica e teórica, e da objetiva interpretação dos fenômenos observados 

correlacionando causa e efeito. Em última análise visa correlacionar e determinar a origem 

fenomenológica do sistema investigado. 

Quanto à abordagem, este projeto apresentará as abordagens qualitativa e quantitativa. 

A abordagem qualitativa será adotada com objetivo de buscar a interpretação dos fenômenos 

observados. Esta abordagem tem por objetivo explicar o porquê das coisas por parte do 

pesquisador (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Desta forma, este projeto será adotado principalmente na análise das relações de causa-

efeito da falha dos processos de elaboração de rede óptica e seu impacto na qualidade do fluxo 

de projeto. Já a abordagem quantitativa, considera que tudo pode ser quantificável, o que 

significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las 

(MORESI, 2003), uma vez que esta pesquisa busca quantificar em números a comparação do 

processo AS IS e TO BE.  

Em relação ao procedimento de método de pesquisa utilizado, trata-se de um estudo de 

caso e aplicado, pois o tratamento da análise é prática e operacional, que consiste nas atividades 

de elaboração de projetos de rede óptica, com elementos definidos e objetos investigados, mas  

que permite um amplo detalhamento de conhecimento com citado por (YIN, 2001 apud 

PRODANOV e DE FREITAS, 2013). 
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4. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

 

4.1 Entendimento do Negócio 

 

A fim de iniciar o método MAMP, é necessário entender o negócio, bem como sua visão, 

missão e seus valores. A empresa em estudo está situada na Cidade de Rio das Ostras, no Estado 

do Rio de Janeiro, atuando no mercado desde os meados de 2014. Esta é parte de um grupo de 

empresas, que atua em dois mercados: ramo alimentício e telecomunicações. 

Com isso, a empresa do grupo escolhida foi a que atua no setor de telecomunicações, 

como prestadora de serviços, que tem como suas atividades principais a construção de estações 

e redes de telecomunicações, projetos de legalização e elaboração de projetos de rede óptica, 

que são realizados pelo setor de projetos da empresa, sendo este o alvo do presente estudo. Este 

setor possui 12 funcionários, sendo composta por um analista de telecomunicações, cinco 

assistentes de projeto e seis estagiários. 

A empresa possui também o setor de logística, que atua na prestação de serviços de 

telecomunicações para outros provedores de internet nas cidades de Nova Friburgo, Rio das 

Ostras, Teresópolis e Cabo Frio. Este é composto por 20 funcionários, sendo eles um supervisor 

de logística, um assistente de logística e dezoito técnicos de telecomunicações. 

A empresa apresenta uma estrutura organizacional baseada na visão, missão e valores a 

seguir. 

 

4.1.1 Visão 

 

A visão da empresa consiste em ser uma empresa referência em serviços em 

telecomunicações, reconhecida por sua adaptabilidade e qualidade, por seus clientes e parceiros, 

destacando-se pelo comprometimento na implementação de projetos satisfatórios para o seu 

público de interesse.  

 

4.1.2 Missão 

 

A empresa em estudo traz como sua missão atuar como agente desenvolvedor de 

infraestrutura de redes de telecomunicações projetando soluções que viabilizem as operações 

de seus clientes e parceiros. 
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4.1.3 Valores 

 

A organização mostra como seus valores os seguintes itens:  

• Responsabilidade;  

• Bem-estar dos colaboradores; 

• Proximidade ao cliente;  

• Satisfação do Cliente; 

• Comprometimento;  

• Empatia; e 

• Dedicação. 

 

Conforme observado durante a coleta de dados e as reuniões, a empresa em estudo não 

possui diretrizes estratégicas e as atividades são realizadas conforme o aparecimento da 

demanda. Dessa forma, informações, a partir de reuniões entre o analista de telecomunicações 

do setor e os sócios, foram coletadas para verificar a visão da empresa para um período de 

médio prazo, que corresponde a 2 anos. As informações coletadas eram pautadas em 

documentos no Word. 

De acordo com os sócios, o objetivo principal é tornar a empresa conhecida no mercado 

de telecomunicações, expandindo os negócios para outras regiões do país, ou seja, levar projetos 

de rede óptica de qualidade para todo provedor que pretende atualizar sua rede ou iniciar do 

zero seu negócio através da fibra óptica. E com isso, investir cada vez mais no setor de projetos 

com capital próprio. 

 Para que seja possível atingir esse objetivo, os sócios tem consciência da necessidade 

de mudar o setor de projetos de sala, para um ambiente maior, mais confortável e silencioso, 

pois o atual local é em conjunto com as demais atividades do grupo e com barulho constante.  

Outro ponto colocado é aumentar a participação do setor em eventos voltados para o 

setor de telecomunicações, principalmente para provedores de internet, pois hoje concentram-

se somente nas relações entre clientes antigos.  

Além disso, deve-se investir em treinamentos para a equipe de projetos, pois os 

colaboradores só são treinados pelo analista de telecomunicações que é o responsável pelo setor, 

não tendo nenhum investimento em melhorias além disso. Com isso, os sócios tiveram 

conhecimento de que seria necessário investir em maquinário de melhor qualidade para o 

desenvolvimento dos projetos de rede óptica. 
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 Com isso, para que se alcance o que é desejado, é necessário ter um capital de giro 

adequado para arcar com os investimentos necessários e o aumento do custo operacional. 

Assim, verifica-se que é de importância o aumento das vendas de projetos de rede óptica para 

que a organização tenha um maior caixa para atender aos requisitos definidos pelos donos. 

 

4.2 Análise dos Processos  

 

Nesta etapa, será realizado o mapeamento dos processos de elaboração de projetos de 

rede FTTH, que tem como objetivo fornecer uma melhor compreensão do funcionamento das 

atividades para que os pontos de falha sejam identificados, corrigidos e otimizados. Esse 

mapeamento foi desenhado baseando-se nas seguintes considerações: 

 

• O nível de detalhamento do mapeamento foi estruturado em Macroprocessos, Processos e 

atividades; 

• O macroprocesso foi representado por meio de um Fluxograma; 

• Os processos e as atividades foram representados por meio do Business Process Modeling 

Notation (BPMN); 

• O software escolhido para realizar o mapeamento foi o Bizagi Modeler versão 3.0.0.022. 

 

Visto isso, a elaboração de projetos de rede óptica ou projetos FTTH é realizada através 

de um número específico de fases, onde cada uma é composta pela introdução de informações 

importantes para seu desenvolvimento. Estas fases vão desde a confirmação da área a ser 

atendida pelo provedor local, levantamento de informações em campo, desenvolvimento do 

projeto em si, até suas entregas finais.  

Assim, será desenvolvido e apresentado o macroprocesso básico da elaboração de 

projetos de rede óptica, confeccionado no software Bizagi Modeler, conforme ilustrado na 

Figura 12.  
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Figura 12 - Macroprocesso 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Analisando o macroprocesso é possível abrir cada um dos macroprocessos acima, a fim 

de ter conhecimento de cada atividade. O macroprocesso MAPEAR se inicia quando o cliente 

(provedor), informa a região na qual deseja atender via fibra óptica, seja por demarcação no 

Google Earth, ou seja, apenas informando o nome e estado da localidade, conforme Figura 13.  

 

Figura 13 - Área Delimitada no Google Earth 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Após isso, realiza-se uma fase chamada de estimativa de projeto onde, se estima a 

quilometragem do projeto, que se dá somando a quantidade de cabos de backbone e rede de 

distribuição, na localidade escolhida. A Figura 14 ilustra esta fase. 
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Figura 14 - Estimativa de Rede do Projeto 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Assim, mapas da região são preparados e impressos, para que se inicie a fase de 

mapeamento em campo, na qual são levantadas as informações necessárias para início do 

projeto, como a localização dos postes e transformadores e o housecounting, para que seja 

possível ter uma estimativa bem próxima do real da quantidade de domicílios da área a ser 

atendida.  

Este processo é feito, utilizando mapas da região impressos em preto e branco, presos a 

uma prancheta, onde os postes são desenhados sem serem georreferenciados com uma caneta. 

Esta etapa é realizada por membros da própria equipe. Esta fase está representada na Figura 15. 

Assim, se encerra o macroprocesso MAPEAR. 

 

Figura 15 - Mapa para Mapeamento das informações em campo. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Finalizada a atividade anterior, a equipe, no dia seguinte a coleta de informações em 

campo, dá início ao macroprocesso DESENVOLVER, com a atividade de desenho da área 

estipulada pelo cliente. Esta etapa é feita da seguinte forma: no Google Earth, a área do cliente 
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é separada em diversas áreas, onde de cada uma gera-se uma imagem, e suas cores são 

invertidas, para que a imagem do mapa fique com fundo branco e as ruas fiquem em preto, 

permitindo assim seu desenho. Estas são coladas no AutoCad e colocadas em escala.  

Após isso, essas imagens são unidas, para que seja possível o desenho do mapa da região 

solicitada pelo cliente, conforme Figura 16. 

 

Figura 16 - Figura para desenho do mapa do projeto. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Com a finalização do desenho do mapa, os nomes das ruas são colocados, para que os 

técnicos que irão construir a rede possam se localizar. Nesta fase, utiliza-se a própria imagem 

que foi utilizada para o desenho que já consta com os nomes. Desta forma, finaliza-se o mapa. 

Após a conclusão do desenho, inicia-se a fase de plotagem dos postes coletados no 

mapeamento em campo, no desenho finalizado. Esta fase, é realizada com a abertura dos mapas 

utilizados no mapeamento pela equipe em cima da mesa, e uma por um, se olham os postes 

coletados, e o plotam no Autocad. 

Com os postes plotados, tem início o desenvolvimento da parte lógica do projeto. Onde 

a primeira parte se dá com a alocação das caixas de atendimento óptico (CTO). Nesta fase, mais 

uma vez utiliza-se dos mapas do mapeamento em campo, que contém os postes e a quantidade 

de residências na região. Com isso, utiliza-se uma taxa de penetração, e alocam-se as CTOS de 

acordo com o estipulado e representado na Figura 17. 
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Figura 17 - Plotagems das CTOs do projeto. 

 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Estas são geralmente caixas com capacidade para 8 (caixas vermelhas) ou 16 clientes 

(caixas azuis) e não são alocadas em postes com transformador, devido ao alto risco para os 

trabalhadores que instalam as mesmas e ao risco de incêndio, o que acarreta em derretimento 

da caixa, e consequentemente, paralisação do atendimento aos clientes que são instalados a 

partir dela.  

Desta forma, inicia-se a plotagem de backbones genéricos. Estes são os responsáveis 

pela alimentação da rede óptica, sendo a estrutura responsável pelo transporte dos dados a cada 

cliente, partindo do Point of Presence (POP) do cliente até onde for julgado necessário no 

projeto para que seja atendida toda região, como ilustrado na Figura 18.  

Estes são cabos autossustentados robustos, possuindo de 12 a 144 fibras ópticas 

geralmente. Cada fibra desse cabo tem capacidade de atendimento de até 256 clientes. 
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Figura 18 - Plotagem dos Backbones genéricos do projeto (em vermelho) 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Após esta etapa, inicia-se a alocação das Caixas de Emenda Óptica (CEO). Nesta etapa 

são definidos os pontos onde serão instaladas as caixas de emendas que servirão para derivação 

da rede e atendimento das caixas de atendimento ao usuário final. Estas estão representadas na 

Figura 19. 

 

Figura 19 - Plotagem das Caixas de Emenda Ópticas do projeto (em verde) 

 

Fonte: O autor (2019) 
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A CEO é um equipamento passivo que serve para acomodar o cabeamento óptico, 

podendo conter dois ou mais cabos que serão unidos por meio de fusão e splitters que são 

responsáveis pela divisão da fibra óptica. A principal função da caixa de emenda é proteger o 

ponto de fusão impedindo a entrada de água, poeira, insetos ou outros materiais que possam 

prejudicar os materiais contidos na caixa. 

Com isso, se dá início a fase de plotagem da rede de distribuição do projeto. Esta é a 

responsável por conectar cada CEO as CTOS do projeto, para que seja possível a chegada do 

sinal óptico para atendimentos dos clientes a serem conectados na rede da empresa. Geralmente, 

são utilizados cabos de 6 fibras ópticas, que são plotados na cor azul e espessura 0.0mm no 

projeto. A Figura 20 ilustra esta fase. 

 

Figura 20- Plotagem da Rede de Distribuição do projeto (em azul) 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Com isso, inicia-se a fase de numeração de projeto, onde desta forma, será possível saber 

a quantidade de fibras necessárias por cabo para atendimento da região solicitada pelo cliente. 

Nesta etapa, cada CTO é numerada, da primeira fibra até a última caixa possível desta fibra. 

Por exemplo, a CTO 1-1 (numeração padrão utilizada nos projetos), significa que a caixa 1 

utiliza da fibra 1.  
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Caso esta fibra esteja sendo dividida para 128 clientes (forma mais comumente utilizada 

durante o estudo), esta tem capacidade de conectar 8 caixas de 16 clientes, ou 16 caixas de 8 

clientes, conforme a Figura 21 a seguir. 

 

Figura 21 - Numeração de Projetos 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Com isso, é possível ter conhecimento da quantidade de fibra em cada cabo para 

atendimento do projeto. Portanto cada cabo de backbone é colorido de acordo com a 

necessidade e na espessura 0.30 mm, de acordo com o Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Tipos e Cores de Cabos de projeto FTTH 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Tipo de Cabo Cor 

12 FO MAGENTA 

24 FO AZUL 

36 FO VERDE 

48 FO VERMELHO 

72 FO CIANO 

144 FO LARANJA 
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Tendo conhecimento das rotas de backbone e rede de distribuição do projeto, é 

necessário ter conhecimento e visão das fusões a serem feitas na rede para seu perfeito 

funcionamento.  

Para isto, é necessário a fase de desenho do Diagrama de Fusões do projeto. Este contém 

os cabos utilizados em seus padrões de cores - cada fibra possui uma capa de cor diferente para 

se ter conhecimento de qual fibra será fusionada com qual - devido a mesma ser transparente.  

 Diagrama de fusões possui também as caixas de emenda e caixas de atendimento óptico 

do projeto, sendo um desenho da realidade do projeto, conforme a Figura 22. 

 

Figura 22 - Diagrama de fusões 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

O término da confecção do Diagrama de Fusões do projeto indica o fim do 

macroprocesso DESENVOLVER do processo de elaboração de projetos de rede óptica em 

estudo. 

Possuindo todas as informações dos projetos, inicia-se o macroprocesso ENTREGAR. 

Esta inicia-se com a atividade de confecção de Ordens de Serviço (OS) de backbone.  Estas OS, 

compõem cada cabo do projeto em separado, juntamente com uma lista de materiais para sua 

construção, conforme Figura 23. 
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Figura 23 - Exemplo de Ordem de Serviço de backbone. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

De forma idêntica, são confeccionadas as Ordens de Serviço de Cabeamento, que 

contém a rede de distribuição separada por CEO, e as de Diagrama, separadas da mesma forma, 

conforme Figuras 24 e 25. 

 

Figura 24 - Exemplo de Ordem de Serviço de Rede 

 

Fonte: O autor (2019) 
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Figura 25 - Exemplo de Ordem de Serviço de Diagrama 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Desta forma, uma lista de materiais do projeto é confeccionada, considerando ferragens, 

cabos, caixas e splitters do projeto, conforme Figura 26. 

 

Figura 26 - Lista de Materiais de projeto. 

 

Fonte: O autor (2019) 
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Além disso, uma planilha de orçamento de potência também é confeccionada. Na Figura 

27, pode ser visto que esta leva em consideração cada perda do projeto – perda por distância e 

perdas por fusões (pré-determinadas), além da perda por inserção, chegando a potência final 

em cada CTO do projeto. Isto mostra a viabilidade de atendimento do cliente, possibilitando 

que a ONU dentro de sua casa, seja capaz de receber o sinal com qualidade. 

 

Figura 27 - Planilha de Orçamento de Potência de projeto 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Após a finalização, é realizada a junção em um único arquivo em “.rar” contendo o 

arquivo do projeto em AutoCad com o mapa completo e desenho do Diagrama e suas ordens 

de serviço, além das planilhas de orçamento de potência, Google Earth do projeto, Lista de 

Materiais e PDF de cada ordem de serviço para utilização por parte dos técnicos de construção.  

Desta forma, se dá por encerrado um projeto de rede FTTH da empresa em estudo. 

Assim, é possível ilustrar o processo AS IS de elaboração de projetos de rede óptica e 

suas atividades conforme a Figura 28. 

 

 

 

 

 



66 

 

Figura 28 - Fluxograma do Processo ASIS de Elaboração de Projeto 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

A  partir do conhecimento das atividades de processo vigente conforme a Figura 28, foi 

realizado um levantamento de informações e análises acerca dos processos, a fim de levantar 

informações para obtenção de possíveis problemas e, assim, porpor planos de ações para 

melhoria. 
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Com o processo AS IS mapeado e desenhado, foram realizadas reuniões com os 

colaboradores envolvidos no processo, conforme descrito no item 3.2.2, visando coletar o maior 

número de causas possíveis para as oportunidades de melhoria.  

Com as observações levantadas, questionário aplicado, além do conhecimento do 

processo vigente, será possível a obtenção de dados, para a análise realizada do processo de 

elaboração de projetos de rede óptica e na proposição de melhorias no processo. 

Para Dias (2006), após a realização da análise do processo, a próxima etapa consiste nas 

seguintes atividades: 

 

•  Buscar soluções para as causas identificadas; e 

• Desenvolver as causas estabelecendo métodos de implantação.  

 

Com a aplicação do questionário, será possível coletar alternativas para as atividades 

críticas e, por meio de um gráfico de Pareto, identificar as atividades, e assim priorizá-las. Após 

isso, a ferramenta de Ishikawa será utilizada para caracterizar as causas e efeitos dos problemas 

observados. 

 

4.2.1 Identificação de atividades críticas 

 

Com as respostas coletadas, será realizada a elaboração de um Diagrama de Pareto, para 

conhecimento das atividades mais críticas, e assim promover esforços para melhoria desses 

processos conforme os problemas identificados. A Tabela 1 mostra a quantidade e percentual 

acumulado de cada resposta coletada. 

 

Tabela 1 - Respostas do Questionário. 

Processos 
Quantidade de 

Respostas 

Acumulado 

(%) 

Mapeamento em campo 12 13% 

Desenho de mapa 12 26% 

Plotagem de Postes 12 39% 

Retrabalho 12 52% 

Confecção da planilha de orçamento de potência 10 62% 

Gasto de Folha 7 70% 

Confecção do Google Earth do projeto 7 77% 
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Confecção de Ordens de Serviço 4 82% 

Confecção de Diagrama de Fusões 3 85% 

Nomeação de Ruas 3 88% 

Numeração de projeto 3 91% 

Alocação de CTO 3 95% 

Alocação de CEO 3 98% 

Plotagem de Backbone 2 100% 

Plotagem de Rede de Distribuição 0 100% 

Separação de Portas PON 0 100% 

total 93 
 

Fonte: o autor (2019). 

 

Com isso,conforme ilustrado na Tabela 1, será realizado um Diagrama de Pareto, 

buscando evidenciar de forma visual os processos que mais influenciam no desempenho da 

elaboração de projetos de rede óptica, conforme mostra a Figura 28. 

Nota-se que as atividades do processo de elaboração de projetos de rede óptica que mais 

são consideradas críticas pela equipe, são as 7 atividades em destaque na Figura 29. 

 

Figura 29 - Diagrama de Pareto do projeto 

 

Fonte: O autor (2019) 
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Assim sendo, estas 7 atividades serão analisadas, a fim de buscar ferramentas e 

softwares para melhoria do fluxo na elaboração de projetos de rede óptica da empresa em 

estudo. Isto possibilitou a percepção de 15 problemas durante o processo, e com isso, será 

realizada a confecção de diagramas de causa e efeito para cada um deles. E, assim, propor 

planos de ações para melhoria. 

 A seguir são apresentados diagramas de causas e efeito para cada problema identificado 

no processo de elaboração desses projetos. 

 

4.2.2 Caracterização das Causas e Efeitos 

 

Após a realização do Diagrama de Pareto, será possível identificar as principais etapas 

que, segundo a equipe do setor de projetos, são consideradas críticas ao fluxo da elaboração de 

projetos de rede óptica da empresa. Essa análise mostrará as causas e as origens de cada 

problema apontado, indo ao encontro de suas causas reais. 

A Quadro 6 evidencia os 15 problemas identificados pela equipe durante o processo de 

análise. 

Quadro 6 - Problemas identificados no processo 

 

Fonte: O autor (2019). 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PROBLEMA 1 Incidência de Retrabalhos 

PROBLEMA 2 Falta de Planejamento do Setor 

PROBLEMA 3 Falta de Comunicação com os sócios 

PROBLEMA 4 Deterioração dos Mapas 

PROBLEMA 5 Projeto sem Georreferenciamento 

PROBLEMA 6 Mapas fora de escala 

PROBLEMA 7 Gasto elevado de Folhas 

PROBLEMA 8 Mapeamento fora de rota 

PROBLEMA 9 Indisponibilidade de Veículo 

PROBLEMA 10 Colaboradores desmotivados 

PROBLEMA 11 

Ausência de Acompanhamento da 

Produtividade 

PROBLEMA 12 Local Inapropriado de Trabalho 

PROBLEMA 13 Ferramental Obsoleto 

PROBLEMA 14 Ausência de Serviço Pós Venda 

PROBLEMA 15 Falta de Equipe de Mapeamento 
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 Desta maneira, serão confeccionados os diagramas de causa e efeito (Ishikawa) para 

conhecimento e proposição das melhorias para o processo para cada problema levantado 

conforme sequência. 

A Figura 30 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído para aprofundar a 

compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede óptica 

que causam a incidencia de retrabalho, dentro das categorias: mão de obra, meio ambiente, 

materiais, máquinas, medição e métodos. 

 

Figura 30 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 1 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Como é possível verificar na Figura acima, a ausência de um termo de abertura de 

projeto (TAP), influencia muito na incidência de retrabalhos. Durante a observação do processo 

vigente, foi possível notar que essa ausência permitia ao cliente (provedor), realizar 

modificações constantes durante a execução do processo, o que provocava mudanças 

constantes. Somado a isso, a sala foi considerada pequena e com barulho devido a divisão com 

outro setor (central de atendimento), pois não suportava toda equipe e havia desconcentração, 

trazendo insatisfação e distração, provocando retrabalho. Além disso, as folhas utilizadas, se 

apagavam devido ao suor do mapeador, e a deterioração com o tempo, ocasionando a perda da 

coleta de dados. 

A Figura 31 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam a faltam de planejamento do setor, dentro das categorias: mão de obra, meio 



71 

 

ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. 

 

Figura 31 -Diagrama Causa e Efeito para o Problema 2 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Foi possível notar que não havia cronograma pra projetos, logo não se sabia precisar a 

data de execução e entrega dos projetos ao cliente, sendo estipulado um tempo padrão pelos 

sócios aos clientes de 20 dias úteis para entrega. Somado a isso, não havia nenhum tipo de 

acompanhamento das atividades realizadas, o que trazia uma incerteza sobre a execução, elém 

de não ser investido em treinamento para os funcionários por parte da empresa, para buscar 

capacitação em planejar o setor. 

A Figura 32 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam a falta de comunicação com os sócios, dentro das categorias: mão de obra, 

meio ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. 
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Figura 32 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 3 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

Durante a confecção do Diagrama Ishikawa para  o problema acima, destaca-se que foi 

notório que os sócios deixavam a desejar na comunicação com toda equipe. Algumas 

informações passadas pelos clientes aos mesmos, não eram repassadas ao líder de projetos, o 

que ocasionava retrabalho e descontentamento. Além disso, não havia qualquer tipo de forma 

para melhorar a comunicação, e foi percebido também, a falta de comunicação entre os próprios 

sócios, onde muitas vezes um passava uma informação, e o segundo sócio, passava outra 

divergente. 

A Figura 33 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam a deterioração dos mapas, dentro das categorias: mão de obra, meio 

ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. 
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Figura 33 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 4 

 
Fonte: O autor (2019). 

No problema 4, destaca-se a ausência de celulares para mapeamento, com isso, o 

levantamento em campo era produzido a partir da utilização de pranchetas e folhas de papel, 

sendo as anotações realizadas com caneta. Devido a falta de instrução quanto aos cuidados com 

as folhas, os participantes, devido ao sol constante, suavam muito, o que escorria pelas folhas, 

manchando as marcações feitas. Destaca-se também, a impressão dos mapas, onde a impressora 

e o papel utilizado eram inapropriados, o que facilitava o desmache da área confeccionada. 

A Figura 34 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam projetos sem georreferenciamento, dentro das categorias: mão de obra, meio 

ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. 

 

Figura 34 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 5 

 
Fonte: O autor (2019) 
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Para o Problema acima, destaca-se que toda a equipe não possuía a noção da importância 

do projeto ser georreferenciado. Isto dificultava o desenho do mapa, e a plotagem dos postes, 

pois ambos ficavam fora de escala e de posição, gerando divergências entre o real e o projeto 

para os técnicos em campo. 

A Figura 35 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam mapas fora da escala, dentro das categorias: mão de obra, meio ambiente, 

materiais, máquinas, medição e métodos. 

 

Figura 35 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 6 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

A ausência da utilização de mapas em escala, dificultava a compreensão em campo, 

além da dificuldade em unir os mapas no AutoCad para desenho da área solicitada pelo cliente. 

Logo, os projetos não eram georreferenciados. Foi notado também que devido a escalas 

pequenas, o mapeamento em campo era difiultado, onde algumas vezes não era possível 

preencher todos os postes na folha. 

A Figura 36 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam o gasto elevado de folhas, dentro das categorias: mão de obra, meio 

ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. 

 

 

 



75 

 

 

Figura 36 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 7 

 
Fonte: O autor (2019) 

Não havia celulares para mapeamento, logo usavam-se folhas de papel. Com isso, não 

havia controle na impressão de folhas, onde geralmente 50 folhas por projeto eram impressas 

para cada colaborador. Geralmente o levantamento era realizado por 5 funcionários ou 

freelancers, logo ocasionando 250 folhas utilizadas pro projeto.  

A Figura 37 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam o mapeamento fora da rota, dentro das categorias: mão de obra, meio 

ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. 

 

Figura 37 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 8 

 
Fonte: O autor (2019) 
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Devido a não utilização de celulares, não era possível se localizar corretamente, muito 

menos saber aonde ja havia sido feito levantamento e a área total a ser levantda. Isto ocasionou 

mapeamentos em áreas fora da região solitada, além de ruas mais de uma vez levantadas pelo 

colaborador. 

 A Figura 38 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam a indisponibilidade de veículo, dentro das categorias: mão de obra, meio 

ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. 

 

Figura 38 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 9. 

 
Fonte: O autor (2019). 

Não havia um veículo disponível para a equipe de projetos. Os que haviam na empresa, 

eram divididos entre técnicos e até um dos sócios. Além disso, não havia manutenção 

preventiva nos veículos, o que ocasionavam quebras, dificulando ainda mais o acesso. Isto 

provocava o atraso na ida as regiões para mapeamento. 

A Figura 39 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam a insatisfação dos colaboradores, dentro das categorias: mão de obra, meio 

ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. 
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Figura 39 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 10 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

A equip de projetos, estava totalmente insatisfeita com a condução realizada pelos 

sócios. Entre as causas destacam-se os baixos salários, a inexistência no investimento na 

qualificação da mão de obra, além de máquinas sem a qualidade necessária para confecção dos 

projetos. 

A Figura 40 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam a ausencia de acompanhamento das atividades, dentro das categorias: mão 

de obra, meio ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. 

 

Figura 40 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 11 

 
Fonte: O autor (2019) 
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 O setor de projetos era totalmente desacompanhado. Com isso, não havia nenhum tipo 

de acompanhamento de produtividade, não havia planejamento, não havia conhecimento nos 

processos, o que provocava a ausência de métricas para ter conhecimento do andamento diário 

dos projetos. 

 A Figura 41 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica para o local inapropriado de trabalho, dentro das categorias: mão de obra, meio ambiente, 

materiais, máquinas, medição e métodos. 

 

Figura 41 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 12 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

Para o Problema 12, notou-se que o crescimento desordenado do setor, somado ao não 

investimento em infraestrutura, além de materiais obsoletos que geravam desconforto, mostrou 

que o local utilizado deveria ser mais apropriado para o trabalho. 

A Figura 42 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica para ferramental obsoleto, dentro das categorias: mão de obra, meio ambiente, materiais, 

máquinas, medição e métodos. 
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Figura 42 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 13 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

Para o Problema 13, notou-se que para o ferramental obsoleto, as causas e efeitos eram 

devido ao maquinário obsoleto, que não permitia a confecção dos projetos, pois não permitiam 

que o AutoCad rodasse corretamente, gerando perdas de trabalhos. Além disso, mouses 

utilizados eram de baixa qualidade e inapropriados para realização de projetos, onde alguns 

quebravam ou não funcionavam corretamente, além de não serem anatômicos, gerando dores 

aos funcionários. 

A Figura 43 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam a ausencia de pós venda, dentro das categorias: mão de obra, meio ambiente, 

materiais, máquinas, medição e métodos. 

 

Figura 43 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 14 

 
Fonte: O autor (2019) 
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Foi possível notar que não havia conhecimento sobre o pós projeto. Não havia um 

modelo de pós venda, com isso não era possível medir a satisfação do cliente com o produto 

final entregue, muito menos possuir sugestões para melhoria na entrega. 

 A Figura 44 apresenta o Diagrama de Ishikawa construído pela equipe para aprofundar 

a compreensão das possíveis causas da falha no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica que causam a falta de equipe de mapeamento, dentro das categorias: mão de obra, meio 

ambiente, materiais, máquinas, medição e métodos. 

 

Figura 44 - Diagrama Causa e Efeito para o Problema 15 

 
Fonte: O autor (2019) 

 

Por fim, para o Problema 15, destaca-se a falta de mão de obra disponível para realizar 

mapeamento em campo, o que permitiria que a equipe interna não se deslocasse, e pudesse 

confeccionar os projetos. Muito se deve também a baixa remuneração oferecida a freelancers 

para execução do trabalho, o que ocasionava em desistências das pessoas encontradas para 

realização do trabalho. Isto dificultava a formação de uma equipe exclusiva para o serviço. 

Com isso, durante as reuniões para confecção dos diagramas Ishikawa para cada 

problema identificado, foram identificados cinco problemas considerados mais críticos em 

conjunto com a equipe: Incidência de retrabalhos, deterioração dos mapas, ausência de 

acompanhamento da produtividade, local inapropriado de trabalho e ferramental obsoleto, 

conforme ilustrado na Figura 45.  
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Figura 45 – Causas e Efeitos mais críticos 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Após a identificação dos problemas para o processo crítico, as soluções foram 

levantadas e os planos de ações definidos, conforme apresentadoa seguir.  

Com o entendimento do negócio, mapeamento do processo vigente e contextualização 

estratégica para a empresa, se deu início a análise deste processo, para que sejam levantadas as 

informações necessárias para melhoria dos problemas observados durante o estudo. 

  

4.3 Soluções para o processo 

 

Após as etapas anteriores, serão apresentadas soluções para cada um dos problemas 

observados durante a estudo. Conforme apresentado na sequência. 

 

4.3.1 Planos de ação 

 

Nesta etapa, serão apresentados planos de ação para os 15 problemas observados durante 

a análise realizada nos processos de elaboração de rede óptica. Os planos de ação foram 

confeccionados durante reuniões com a equipe, a partir da discussão sobre cada problema 

observado. 

 Todas as soluções serão implementadas conforme acordado com os sócios, pois elas 

MEDIDA MÉTODO PESSOAS MÁQUINAS AMBIENTE MATERIAIS

Incidência de Retrabalho

AUSENCIA DE VISTORIA 

DE ENTREGA; AUSENCIA 

DE INDICADORES DE 

QUALIDADE

AUSÊNCIA DE 

PADRONIZAÇÃO; 

AUSÊNCIA DE TAP

SALÁRIOS BAIXOS; EQUIPE 

DESMOTIVADA; FALTA DE 

TREINAMENTO AOS 

COLABORADORES

COMPUTADORES 

OBSOLETOS; MOUSES 

INADEQUADOS

ALTO ÍNDICE DE 

BARULHO; SALA 

PEQUENA

FOLHAS DE COLETA 

APAGADAS

Deterioração dos mapas
AUSÊNCIA DE MÉTRICAS 

DE CONTROLE

AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES DE 

MANUSEIO DE FOLHAS

INDIFERENÇA EM POSSUIR 

CUIDADO COM OS MAPAS

AUSÊNCIA DE 

CELULARES PARA 

MAPEAMENTO

AMBIENTE 

EXTERNO 

ENSOLARADO

IMPRESSORA 

INAPROPRIADA

Ausência de 

Acompanhamento da 

Produtividade

AUSÊNCIA DE MEDIDAS 

PARA 

ACOMPANHAMENTO; 

AUSÊNCIA DE 

INDICADORES DE 

PRODUTIVIDADE

FALTA DE 

INVESTIMENTO; 

AUSÊNCIA DE 

PLANEJAMENTO 

DIÁRIO; AUSÊNCIA DE 

ACOMPANHAMENTO

FALTA DE EXPERIÊNCIA EM 

GERIR UM SETOR; FALTA 

DE INTERESSE EM 

ACOMPANHAR A 

PRODUTIVIDADE; 

DESCONHECIMENTO DOS 

PROCESSOS DE 

AUSÊNCIA DA 

UTILIZAÇÃO DE 

SOFTWARES

FALTA DE 

ACOMPANHAMENTO

Local Inapropriado de 

trabalho

AUSêNCIA DE 

INDICADORES DE 

SATISFAÇÃO

CRESCIMENTO 

DESORDENADO; FALTA 

DE INVESTIMENTO DA 

INFRAESTRUTURA

DESCONTENTAMENTO DA 

EQUIPE

AUSÊNCIA DE AR 

CONDICIONADO

LOCAL COM 

TEMPERATURA 

ELEVADA; LOCAL 

NÃO SUPORTA A 

EQUIPE

MOVEIS 

DETERIORADOS; 

CADEIRAS 

DESCONFORTÁVEIS

Ferramental Obsoleto

AUSÊNCIA DE 

INDICADORES DE 

SATISFAÇÃO

CRESCIMENTO 

DESORDENADO; FALTA 

DE INVESTIMENTO EM 

FERRAMENTAL

DESCONTENTAMENTO DA 

EQUIPE

COMPUTADORES 

OBSOLETOS

AUSÊNCIA DE 

ERGONOMIA

MOUSE DE QUALIDADE 

INFERIOR; MOUSE 

INAPROPRIADO

DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
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tendem a reduzir ou eliminar os problemas identificados no processo. Assim, foi expresso o 

resultado da análise para cada problema observado durante a análise, a partir da proposição de 

planos de ações: 

 

Problema 1 
 

Quadro 7 - 5W1H - Problema 1. 

PROBLEMA 1 

 

Identificação: Incidência de Retrabalhos 

Problema: 
Repetição de trabalhos finalizados 

Ocupação da Mão de Obra 

Proposição de Solução 

O que? Criar um Termo de Abertura de Projetos 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? 

Para possuir todas as informações do projeto 

anteriormente ao seu início, evitando assim, mudanças 

durate o processo.  

Quem? Todos os Colaboradores 

Quando? Imediatamente 

Como? 

Criando um documento que deve ser preenchido no 

momento da assinatura da proposta para levantar todas as 

informações necessárias para confeccionar um projeto  

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 1, conforme o Quadro 7, sugere-se a criação 

de um Termo de Abertura de Projetos (TAP) com o objetivo de eliminar retrabalhos durante a 

execução dos projetos. Nesta solução é importante destacar que todas as informações de projeto 

e preferências do cliente são registradas desde o início do processo, diferentemente da forma 

atual, onde existem mudanças constantes durante o processo, trazendo retrabalhos e atraso no 

fluxo e entrega dos mesmos. Este deve ser enviado ao cliente, onde só será dado início, após o 

retorno da TAP. 
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Problema 2 
 

Quadro 8 - 5W1H - Problema 2 

PROBLEMA 2 

Identificação: Falta de Planejamento do Setor 

Problema: 

Não há planejamento para equipe 

Não há definições de responsabilidades 

Não há coleta de tempo de execução de atividades 

Não há cronograma de projeto 

Proposição de Solução 

O que? Planejar o setor semanalmente 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? 

Para distribuir todos os projetos pendentes e novos de 

forma igualitária, possibilitando que os colaboradores 

saibam o que deve ser executado 

Quem? Analista de Telecomunicações (Líder do Setor) 

Quando? Imediatamente 

Como? 

Coletar informações sobre tempo de execução de cada 

atividade  

Dividir o setor em Subsetores 

Construir um cronograma para cada projeto 

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 2, apresentado no Quadro 8, sugere-se 

realizar o planejamento da equipe de forma semanal com o objetivo de proporcionar um melhor 

planejamento das tarefas a serem executadas. Nesta solução é importante relacionar os 

colaboradores com as atividades e distribuí-los em subsetores para a execução das tarefas. Além 

disso, é fundamental realizar o registro dessa divisão para consulta e futuras contratações. 
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Problema 3 
 

Quadro 9 - 5W1H - Problema 3 

PROBLEMA 3 

Identificação: Falta de Comunicação com os sócios 

Problema: Ocasiona falha na comunicação 

Proposição de Solução 

O que? 
Melhorar comunicação das informações de projetos 

que os sócios possuem 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? 

Para permitir que qualquer infromação importante 

que tenha sido passada aos sócios seja repassada a 

equipe 

Quem? Analista de Telecomunicações ( Líder do Setor) 

Quando? Imediatamente 

Como? 

Criar um canal de comunicação direta – uma planilha 

online para preenchimento e compartilhamento das 

informações do setor 

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 3, de acordo com o Quadro 9, sugere-se 

realizar a formalização das informações dos projetos por parte dos sócios, com intuito de 

eliminar falhas de comunicações com já observado algumas vezes. Com isso, sugere-se a 

criação de uma planilha compartilhada com a equipe em nuvem para que seja possível 

acompanhar todas as informações concedidas pelo cliente que não estejam no Termo de 

Abertura de Projetos.  

 

Problema 4 

 
Quadro 10 - 5W1H - Problema 4 

PROBLEMA 4 

Identificação: Deterioração dos Mapas 

Problema: Ocasiona perda de dados coletados 

Proposição de Solução 

O que? Evitar perda das informações coletadas em campo 
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Onde? No setor de Projetos 

Por quê? Para permitir o arquivamento dos dados coletados 

Quem? Todos os Colaboradores 

Quando? Imediatamente 

Como? 
Comprar Celulares para mapeamento 

Adquirir licença do aplicativo Topografia APP PRO 

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 4, conforme apresentado no Quadro 10, 

sugere-se utilizar o aplicativo TOPOGRAFIA APP, com intuito de armazenar as informações 

coletadas em campo de forma em arquivo do excel, além de arquivo com extensão .DWG e 

.kmz. Com isso, deixariam de ser utilizadas folhas no mapeamento, e assim não seria perdido 

mapa por deterioração ou manchas devido ao suor no papel. Para isso é necessário comprar a 

licença do aplicativo, no valor de R$ 45,00, sendo possível conectar 10 celulares simultâneos, 

e sendo uma única vez adquirida. 

 

Problema 5 

 

Quadro 11 - 5W1H - Problema 5 

PROBLEMA 5 

Identificação: Projeto sem Georreferenciamento 

Problema: 
Dificulta plotagem dos postes no local correto 

Dificulta desennho do mapa em escala 

Proposição de Solução 

O que? Georreferenciar Projeto 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? 
Para facilitar o desenho e plotagem dos postes nas 

coordenadas exatas dos postes do projeto 

Quem? Todos os Colaboradores 

Quando? Imediatamente 

Como? 
Utilizando o arquivo de extensão de georreferenciamento 

para AUTOCAD 

Fonte: O autor (2019). 
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Conforme Plano de Ação para o Problema 5, sugere-se utilizar os postes 

georreferenciados, com isso se tem noção exatamente da localização de cada poste levantado. 

Além disso, proporciona o georreferenciamento do mapa, facilitando seu desenho e em escala. 

Para isso, será necessário adquirir a licença do aplicativo TOPOGRAFIA APP conforme já 

indicado no item anterior, além da compra de celulares para o mapeamento em campo. 

 

Problema 6 

 

Quadro 12 - 5W1H - Problema 6 

PROBLEMA 6 

Identificação: Mapas fora de escala 

Problema: 
Dificulta unificar mapas  

Dificulta desennho do mapa em escala 

Proposição de Solução 

O que? Mapas sem escala 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? 
Para facilitar o desenho do mapa e visualização da região 

diretamente no AutoCad 

Quem? Todos os Colaboradores 

Quando? Imediatamente 

Como? 
Utilizando o arquivo de extensão de georreferenciamento 

para AUTOCAD 

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 6, sugere-se a utilização da extensão do 

próprio AutoCad para referências de mapas, com intuito de facilitar o desenho do mapa, 

permitindo deixá-lo em escala igual, além de ter conhecimento dos nomes das ruas e a 

visualização do mapa da mesma forma que no Google Earth. Para isso, basta baixá-lo no site 

da Autodesk, de forma gratuita para a versão utilizada em cada máquina. 
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Problema 7 

 

Quadro 13 - 5W1H - Problema 7 

PROBLEMA 7 

Identificação: Gasto elevado de Folhas 

Problema: 

Quantidade grande de utilização de folhas durante o 

processo 

Dificuldade em se localizar no projeto 

Proposição de Solução 

O que? Parar de uilizar folhas durante o processo 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? Para evitar desperdício de folhas 

Quem? Todos os Colaboradores 

Quando? Imediatamente 

Como? 

Utilizando celulares para mapeamento 

Utilizando PDF para se localizar 

Utilizando Google Erath para verificar localidade 

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 7, sugere-se acabar com a utilização de folhas 

durante  o processo de mapeamento em campo, visando a economia com gasto de folhas, tintas, 

além de evitar o desperdício, fazendo um bem ao meio ambiente, uma vez que essas folhas 

eram descartadas após seu uso. Para isso,  sugeriu-se utilizar os Mapas em PDF para 

visualização nos celulares de mapeamento, ou até mesmo no prórpio Google Earth.  

 

Problema 8 
 

Quadro 14 - 5W1H - Problema 8 

PROBLEMA 8 

Identificação: Mapeamento fora de rota 

Problema: 
Mapeamento em rota diferente da solicitada 

Repetição de mapeamento em uma mesma localidade 

Proposição de Solução 

O que? Evitar mapeamento fora de rota 
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Onde? No setor de Projetos 

Por quê? Para evitar desperdício de tempo e erros 

Quem? Todos os Colaboradores 

Quando? Imediatamente 

Como? Utilizando aplicativos que tracem a rota percorrida 

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 8, de acordo com o Quadro 15, sugere-se a 

utilização de aplicativos de acompanhamento de rota com intuito de evitar que um colaborador 

se perca na rota em que deve atuar ou atue na mesma rota mais de uma vez durante a coleta de 

informações; Para isso, indicou-se o aplicativo gratuito Samsung Health, que traça a rota no 

aplicativo cnforme cada passo dado. 

 

Problema 9 
 

Quadro 15 - 5W1H - Problema 9 

PROBLEMA 9 

Identificação: Indispnibilidade de Veículos 

Problema: 
Atraso no mapeamento em campo 

Dificuldade em cumprir prazos 

Proposição de Solução 

O que? Dispor veículo exclusivo para o setor de projetos 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? Para facilitar a ida a campo 

Quem? Os sócios 

Quando? Imediatamente 

Como? 
Disponibilizando um veículo exclusivo para o setor 

Disponibilizando cartão combustivel  

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 9, ilustrado no Quadro 15, sugere-se acabar 

com a indisponibilidade carros para o setor de projetos, tendo um veículo da frota da empresa 

de forma exclusiva para mapeamento em campo e viagens. Com isso, atrasos no levantamento 

em campo deixariam de existir, logo não impactariam no tempo de entrega dos projetos. 
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Problema 10 
 

Quadro 16 - 5W1H - Problema 10 

PROBLEMA 10 

Identificação: Colaboradores Desmotivados 

Problema: 

Baixa produtividade 

Insatisfação dos funcionários 

Dificuldade em cumprir prazos 

Atrasos 

Proposição de Solução 

O que? Motivar equipe de projetos 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? Para facilitar a ida a campo 

Quem? 
Os sócios e Analista de Telecomunicações (Líder do 

Setor) 

Quando? Imediatamente 

Como? 

Criar bonificações 

Promover cursos 

Qualificacar da mão de obra 

Melhorar qualidade de trabalho 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 10, ilustrado no Quadro 16, sugere-se a 

criação de bonificação para os colaboradores, para evitar a clara falta de motivação dos 

funcionários do setor. Com isso, foi proposto melhorar as condições de trabalho, a realização 

de cursos, participação em palestras e eventos, além de criar metas a serem alcançadas para 

estimular a competição entre a equipe. 
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Problema 11 

 

Quadro 17 - 5W1H - Problema 11 

PROBLEMA 11 

Identificação: Ausência de Acompanhamento da Produtividade 

Problema: 
Não há conhecimento da produtividade 

Falta de indicadores 

Proposição de Solução 

O que? Acompanhar Produtividade da equipe 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? 
Para permitir realizar análises de desempenho e criação de 

indicadores e conhecer produtividade por colaborador 

Quem? Analista de Telecomunicações (Líder do Setor) 

Quando? Imediatamente 

Como? 

Criar Planilha de Acompanhamento de tarefas diárias 

Escolher um colaborador para ser o responsável pelo 

acompanhamento do preenchimento 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 11, de acordo com o  Quadro 17, sugere-se 

realizar o acompanhamento da produção diária de cada colaborador da equipe, preenchendo a 

planilha criada com atividades executadas, data e tempo de execução, com intuito de possuir 

esse conhecimento e, assim, traçar metas para a equipe. Com isso, foi proposto a criação de 

uma planilha para preenchimento diário por parte dos colabores, elegendo um deles como 

responsável pela cobrança e atualização da mesma de forma correta. 

 

Problema 12 
 

Quadro 18 - 5W1H - Problema 12 

PROBLEMA 12 

Identificação: Local Inapropriado de Trabalho 

Problema: 

Não há espaço para disposição da equipe 

Desorganização do trabalho 

Difiuldade em dispor a equipe em subsetores 
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Proposição de Solução 

O que? Dispor de um local apropriado 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? 
Para permitir melhor qualidade de trabalho aos 

colaboradores 

Quem? Os sócios 

Quando? Assim que possível 

Como? 

Alugar sala exclusiva para projetos 

Adquirir móveis que permitam a divisão da equipe 

Dispor de Ar condicionado 

Fonte: O autor (2019). 

De acordo com a Tabela 13, o Plano de Ação para o Quadro 18, sugere-se realizar a 

mudança do local de trabalho da equipe, para um local mais silencioso que permita a 

concentração dos colaboradores e, consequentemente melhor qualidade no ambiente de 

trabalho, além de suportar o aumento do efetivo. 

 

Problema 13 
 

Quadro 19 - 5W1H - Problema 13 

PROBLEMA 13 

Identificação: Ferramental Obsoleto 

Problema: 

Retrabalho 

Dificuldade em executar projetos 

Lentidão na execução 

Proposição de Solução 

O que? Promover troca de maquinário do setor 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? 
Para permitir melhor qualidade na execução do 

trabalho pelos colaboradores 

Quem? Os sócios 

Quando? Imediatamente 

Como? 
Adquirir notebooks com especificações de 

memório e processamento que suportem o trabalho 

Fonte: O autor (2019). 
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Conforme Plano de Ação para o Problema 14, ilustrado no Quadro 19,  sugere-se a 

compra de notebboks novos com maior capacidade de processamento e memória para que 

permita a melhor execução dos projetos, evitando perdas e aumentando a produtividade e 

qualidade no serviço. 

 

Problema 14 

 

Quadro 20 - 5W1H - Problema 14 

PROBLEMA 14 

Identificação: Ausência de Serviço Pós Venda 

Problema: Não há conhecimento do nível de satisfação do cliente 

Proposição de Solução 

O que? Possuir Serviço Pós Venda 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? 
Para permitir ter conhecimento do nível de satisfação dos 

clientes 

Quem? Todos os Colaboradores 

Quando? 1 mês 

Como? 

Criar pesquisa de satisfação 

Enviar pesquisa por e-mail juntamente com a entrega do 

projeto 

Realizar análises 

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 15, de acordo com o Quadro 20, sugere-se a 

criação de um pós venda dos serviços prestados pelo setor, a fim de ter conhecimento da 

percepção do cliente quanto a sua satisfação, permitindo identificar pontos fortes e fracos na 

realização do serviço. Para isso, foi proposto a criação de uma pesquisa de satisfação, que deve 

ser enviada pro e-mail para que seja permitido realizar uma análise adequada. 
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Problema 15 

 
Quadro 21 - 5W1H - Problema 15 

PROBLEMA 15 

Identificação: Terceirizar Equipe de Mapeamento Externo 

Problema: Não possuir mão de obra externa 

Proposição de Solução 

O que? Possuir Equipe Externa 

Onde? No setor de Projetos 

Por quê? 

Para permitir que a equipe fique exclusivamente 

desenvolvendo projetos e não tenha que paralisá-los para 

ir a campo 

Quem? Todos os Colaboradores 

Quando? Assim que possível 

Como? 

Formar equipe de mapeamento externo 

Treinar equipe para padronizar coleta de informações 

Envio simultaneo dos arquivos  

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme Plano de Ação para o Problema 15, conforme Quadro 21, sugere-se realizar 

a formação de uma equipe para realização do mapeamento em campo, permitindo assim, que a 

equipe de projetos fique exclusivamente no desenvolvimento. Isto permitirá a execução 

simultanea do projeto ao mapeamento além da não saturação da equipe e preservação da mão 

de obra, além da não paralisação dos projetos.  

A Figura 46, apresenta o resumo dos Plano de Ação para os problemas considerados 

mais críticos conforme no final do item 4.2.2. 
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Figura 46 – Resumo do 5W1H para os problemas mais críticos 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Após a definição dos planos de ação para os problemas observados, os processos serão 

redesenhados. 

 

4.4 Apresentação do processo TO BE 

 

Com as proposições de planos de ação, o processo será redesenhado, com intuito de 

apresentação das alternativas propostas para os problemas encontrados. Com o novo modelo, 

os processos poderão ser visualizados de forma a contemplar as melhorias sugeridas, e uma 

proposta de padrão deve ser estabelecida para o desenvolvimento dos projetos de rede óptica. 

Assim sendo, é possível visualizar como as atividades serão realizadas com as soluções 

implementadas, conforme ações sugeridas pela equipe e já mencionadas anteriormente neste 

projeto, que estão representadas nas Figuras 47, 48 e 49. 

 

 

 

5W1H PROBLEMA 1 PROBLEMA 4 PROBLEMA 11 PROBLEMA 12 PROBLEMA 13

Como?

Levantando todas as informações 

necessárias para confeccionar um 

projeto e criando um documento que 

deve ser preenchido no momento da 

assinatura da proposta.

Criar Planilha de Acompanhamento 

de tarefas diárias; Escolher um 

colaborador para ser responsável

Comprar celulares para 

mapeamento; Adquirir licença do 

aplicativo Topografia APP PRO

Adquirir notebooks com 

especificações de 

memória e 

processamento que 

suportem o trabalho

Alugar sala exclusiva para 

projetos; Adquirir móveis 

que permitam a divisão da 

equipe; Dispor de ar 

condicionado

Quando? Imediatamente ImediatamenteImediatamente ImediatamenteAssim que possível

Quem? Todos os colaboradores
Analista de Telecomunicações 

(Líder do Setor)
Todos os colaboradores Os sóciosOs sócios

Por quê?

Para possuir todas as informações do 

projeto anteriormente ao início do 

projeto, evitando assim mudanças 

durante o processo

Para permitir realizar análises de 

desempenho e criação de 

indicadores e conhecer a 

produtividade por colaborador

Para permitir o arquivamento dos 

dados coletados

Para permitir melhor 

qualidade na execução 

do trabalho

Para permitir melhor 

qualidade de trabalho aos 

colaboradores

Onde? No setor de Projetos No setor de Projetos No setor de Projetos No setor de ProjetosNo setor de Projetos

PLANOS DE AÇÃO

O que?
Criar um Termo de Abertura de 

Projetos

Acompanhar Produtividade da 

equipe

Evitar perda das informações 

coletadas em campo

Promover troca de 

maquinário do setor

Dispor de um local 

apropriado



95 

 

Figura 47 - Processo de Elaboração de Projeto de Rede Óptica – MAPEAR TO BE 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Conforme fundamentado nos fluxogramas anteriores, o processo de elaboração passou 

por modificações em sua construção. Mantiveram-se os macroprocessos, porém com estrutura 

modificada para melhorar o fluxo do processo como um todo. 

O macroprocesso mapear, passou a integrar um documento termo de abertura de 

processos, responsável por possuir todas as informações necessárias sobre as necessidades do 

cliente ao atender determinada região com projeto de rede óptica. Isto possibilitou o término de 

retrabalhos observados e vividos anteriormente durante este projeto. O mapeamento e desenho 

do mapa, agora georreferenciado, passaram a ser feitos paralelamente, melhorando o fluxo do 

processo. 
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Figura 48 - Processo de Elaboração de Projeto de Rede Óptica – DESENVOLVER TO BE. 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

O macroprocesso Desenvolver, passou a ter verificações constantes. As informações 

coletadas em campo passaram a ser digitais, e não mais em papel como no modelo inicialmente 

aplicado. Isto facilitou o trabalho de plotagem, uma vez que os dados são exportados 

diretamente para o AutoCad ja referenciados, além de gerar um arquivo em Excel com todas as 

informações coletadas.  

A atividade de alocação de CTO passou a ser verificada pelo cliente. Esta era um dos 

motivos por retrabalhos conhecidos no método anteriormente aplicado. Com isso, o cliente 

aprova ou não o trabalho, evitando que ao final do projeto houvessem modificações, fazendo 

com o que o projeto retornasse aos estágios iniciais. 
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Figura 49 - Processo de Elaboração de Projeto de Rede Óptica – ENTREGAR TO BE 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

No macroprocesso Entregar, as ordens de serviço passaram a ser confeccionadas de 

forma simultânea, já sendo gerados os PDFs para a entrega. Anteriormente, eram feitas as 

separações de cada CEO, para posteriormente serem feitas as Ordens de Serviço. Nesta etapa, 

deixou-se de ser feita a entrega do projeto em Google Earth, devido a constatação de que os 

clientes não o utilizavam. Foi acrescido tambem o Projeto Executivo, que contém todos os 

dados referentes ao projeto. 

Com isso, foi possível implantar o método novo de desenvolvimento de projetos de rede 

óptica e assim realizar uma comparação entre os modelos, a fim de ter conhecimento dos 

resultados obtidos. 

 

4.4.1 Quantificação de Resultados 

 

Após o levantamento de processo atual, foi realizada uma análise com foco nos 

processos considerados críticos pela equipe do setor de projetos, a partir da utilização de 

fermentas como o Diagrama de Pareto e Diagrama Causa e Efeito (Ishikawa). Com isso, foram 

levantados problemas no processo de elaboração de projetos de rede óptica e planos de ações 

para correção e melhoria do fluxo do processo. 

Com isso, foi possível implementar o método proposto, e confeccionar 6 projetos para 

efeito de obtenção de números para comparação com o modelo utilizado anteriormente, 
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conforme ilustrado no Quadro 22. Todos os projetos utilizados para análise foram 

confeccionados, em sua totalidade, por funcionários efetivos, com regime de 44 horas semanais. 

 

Quadro 22 - Projetos para análise comparativa. 

PROJETOS 

PROJETO FTTH BACAXÁ - RJ 

PROJETO FTTH SAMPAIO CORREA -RJ 

PROJETO FTTH ITAUNA - RJ 

PROJETO FTTH VILATUR - RJ 

PROJETO FTTH BOM JARDIM - RJ 

PROJETO FTTH RIO BONITO -RJ 

Fonte: O autor (2019). 

 

Desta forma, a seguir, serão apresentados os tempos de execução dos processos 

realizados da forma inicial, conforme modelo AS IS, para cada um dos projetos citados 

anteriormente. 

 

4.4.2 Bacaxá 

 

A seguir serão apresentados os tempos de execução dos processos para o projeto FTTH 

Bacaxá – RJ nos moldes do processo AS IS, no Quadro 23. 

 

Quadro 23 - Tempos do Projeto FTTH Bacaxá AS IS. 

Processos – Projeto FTTH Bacaxá - RJ Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 6 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 4 

Plotagem de Postes 5 

Alocação de CTO 2 

Backcone 0,5 

Alocação de CEO 1 

Plotagem de Rede de distribuição 2 

Numerar de Projeto 2 



99 

 

Planilha de Orçamento de Potência 3 

Confeccionar Diagrama de Fusões 4 

Ordem de Serviço de Backbone 0,5 

Ordem de Serviço de Rede de distribuição 2 

Ordem de Serviço de Diagrama de Fusões 2 

Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

Plotar Projeto no Google Earth 1 

total 35,5 dias 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme observado no Quadro 23, para confecção do projeto FTTH Bacaxá, foram 

necessários 35 dias e meio, desde o mapeamento em campo para levantamento das informações 

necessárias para o projeto até a finalização das entregas. 

Este projeto possui uma extensão de 78 km, e foram alocadas 312 homens-horas para 

sua confecção. 

  Com a utilização do novo método de elaboração de projeto de rede óptica proposto, foi 

observado uma melhora no tempo de execução do mesmo projeto, conforme apresentado no 

Quadro 24. 

 

Quadro 24 - Tempos do Projeto FTTH Bacaxá TO BE. 

 

Processos – Projeto FTTH Bacaxá – RJ – 

TO BE 
Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 6 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 2 

Plotagem de Postes 2,5 

Alocação de CTO 2 

Backcone 0,5 

Alocação de CEO + Plotagem da rede de 

Distribuição  
1,5 

 Numerar projeto 0,5 

Planilha de Orçamento de Potência 2 

Confeccionar Diagrama de Fusões 4 
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Ordem de Serviço de Backbone + Ordem de 

Serviço de Rede de distribuição + Ordem de 

serviço de Diagrama de Fusões 

3,5 

Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

total 25 dias 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Com a implantação do novo método de elaboração de projetos, pode ser notado que 

houve uma redução no tempo total de entrega, conforme Figura 50.  

 

Figura 50 - Comparação de tempo de execução Projeto FTTH Bacaxá -RJ 

. 

Fonte: O autor (2019) 

Com isso, houve redução do número de homem-hora do processo, passando para 229, 

tendo uma redução de 108 homem-horas, conforme ilustrado na Figura 51. 

 

Figura 51 - Homem -Hora utilizada no Projeto FTTH Bacaxá -RJ 

 

Fonte: O autor (2019). 
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4.4.3 Sampaio Correa  

 

A seguir serão apresentados os tempos de execução dos processos para o projeto FTTH 

Sampaio Correa – RJ nos moldes do processo AS IS, no Quadro 25. 

 

Quadro 25 - Tempos do Projeto FTTH Sampaio Correa AS IS. 

Processos – Projeto FTTH Sampaio 

Correa - RJ 
Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 3 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 2 

Plotagem de Postes 3 

Alocação de CTO 1 

Backcone 0,5 

Alocação de CEO 0,5 

Plotagem de Rede de distribuição 1 

Numerar de Projeto 1 

Planilha de Orçamento de Potência 0,75 

Confeccionar Diagrama de Fusões 2 

Ordem de Serviço de Backbone 0,5 

Ordem de Serviço de Rede de distribuição 1 

Ordem de Serviço de Diagrama de Fusões 1 

Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

Plotar Projeto no Google Earth 0,75 

total 18,5 dias 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Conforme observado no Quadro 25, para confecção do projeto FTTH Sampaio Correa, 

foram necessários 18 dias e meio, desde o mapeamento em campo para levantamento das 

informações necessárias para o projeto até a finalização das entregas. 

Este projeto possui uma extensão de 40 km, e foram alocadas 163,5 homens-horas para 

sua confecção. 

  Com a utilização do novo método de elaboração de projeto de rede óptica proposto, foi 

observado uma melhora no tempo de execução do mesmo projeto, conforme apresentado no 

Quadro 26. 
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Quadro 26 - Tempos do Projeto FTTH Sampaio Correa TO BE. 

Processos – Projeto FTTH Sampaio 

Correa– RJ – TO BE 
Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 3 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 1 

Plotagem de Postes 2 

Alocação de CTO 1 

Backcone 0,5 

Alocação de CEO + Plotagem da rede de 

Distribuição + Numerar projeto 
1 

Planilha de Orçamento de Potência 1 

Confeccionar Diagrama de Fusões 2 

Ordem de Serviço de Backbone + Ordem de 

Serviço de Rede de distribuição + Ordem de 

serviço de Diagrama de Fusões 

2,5 

Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

total 14,5 dias 

Fonte: O autor (2019) 

 

Com a implantação do novo método de elaboração de projetos, pode ser notado que 

houve uma redução no tempo total de entrega, passando de 18 dias e meio para 14 dias e meio, 

ou seja, 21% de redução no tempo total de entrega, conforme Figura 52.  

 

Figura 52 - Comparação de tempo de execução Projeto FTTH Sampaio Correa -RJ 

 

Fonte: O autor (2019) 
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Assim, é possível afirmar que também houve redução do número de homem-hora 

alocado no projeto, passando para 124, tendo uma redução de 39 homem-horas, conforme 

ilustrado na Figura 53. 

 

Figura 53 - Homem Hora utilizada no Projeto FTTH Sampaio Correa -RJ 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

4.4.4 Itaúna 

 

A seguir serão apresentados os tempos de execução dos processos para o projeto FTTH 

Itaúna – RJ nos moldes do processo AS IS, no Quadro 27. 

 

Quadro 27 - Tempos do Projeto FTTH Itauna AS IS 

Processos – Projeto FTTH Itaúna - RJ Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 7 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 5 

Plotagem de Postes 6 

Alocação de CTO 4 

Backcone 1 

Alocação de CEO 2,5 

Plotagem de Rede de distribuição 3 

Numerar de Projeto 3 

Planilha de Orçamento de Potência 3 

Confeccionar Diagrama de Fusões 7 

Ordem de Serviço de Backbone 1 

163,5
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Ordem de Serviço de Rede de distribuição 5 

Ordem de Serviço de Diagrama de Fusões 3 

Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

Plotar Projeto no Google Earth 2 

total 53 dias 

Fonte: O autor (2019) 

 

Este projeto possui uma extensão de 134 km, e foram alocadas 467 homens horas para 

sua confecção. 

  Com a utilização do novo método de elaboração de projeto de rede óptica proposto, foi 

observado uma melhora no tempo de execução do mesmo projeto, conforme apresentado no 

Quadro 28. 

 

Quadro 28 - Tempos do Projeto FTTH Itaúna TO BE 

Processos – Projeto FTTH Itaúna – RJ – 

TO BE 
Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 5 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 2,5 

Plotagem de Postes 3 

Alocação de CTO 2 

Backcone 1 

Alocação de CEO + Plotagem da rede de 

Distribuição  
2 

Numerar projeto 0,5 

Planilha de Orçamento de Potência 3 

Confeccionar Diagrama de Fusões 7 

Ordem de Serviço de Backbone + Ordem de 

Serviço de Rede de distribuição + Ordem de 

serviço de Diagrama de Fusões 

8 

Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

total 35,5 dias 

Fonte: O autor (2019) 
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Com a implantação do novo método de elaboração de projetos, pode ser notado que 

houve uma redução no tempo total de entrega, passando de 53 dias e meio para 35 dias e meio, 

ou seja, redução no tempo total de entrega em 18 dias, conforme Figura 54.  

 

Figura 54 - Comparação de tempo de execução Projeto FTTH Itaúna -RJ 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Assim, é possível afirmar que também houve redução do número de homem-hora 

alocado no projeto, passando de 467 para 312, tendo uma redução de 155 homem-horas, 

conforme ilustrado na Figura 55. 

 

Figura 55 - Homem -Hora utilizada no Projeto FTTH Itaúna -RJ 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

4.4.5 Vilatur 

 

A seguir serão apresentados os tempos de execução dos processos para o projeto FTTH 

Vilatur – RJ nos moldes do processo AS IS, no Quadro 29. 
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Quadro 29 - Tempos do Projeto FTTH Vilatur AS IS 

Processos – Projeto FTTH Vilatur - RJ Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 4 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 3,5 

Plotagem de Postes 5 

Alocação de CTO 2 

Backcone 0,5 

Alocação de CEO 1 

Plotagem de Rede de distribuição 2 

Numerar de Projeto 1,5 

Planilha de Orçamento de Potência 2 

Confeccionar Diagrama de Fusões 3 

Ordem de Serviço de Backbone 0,5 

Ordem de Serviço de Rede de distribuição 2 

Ordem de Serviço de Diagrama de Fusões 2 

Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

Plotar Projeto no Google Earth 1 

total 30,5 dias 

Fonte: O autor (2019) 

 

Conforme observado no Quadro 29, para confecção do projeto FTTH Vilatur, foram 

necessários 30 dias e meio, desde o mapeamento em campo para levantamento das informações 

necessárias para o projeto até a finalização das entregas. 

Este projeto possui uma extensão de 68 km, e foram alocadas 268 homens horas para 

sua confecção. 

  Com a utilização do novo método de elaboração de projeto de rede óptica proposto, foi 

observado uma melhora no tempo de execução do mesmo projeto, conforme apresentado no 

Quadro 30. 

 

Quadro 30 - Tempos do Projeto FTTH Vilatur TO BE 

Processos – Projeto FTTH Vilatur – RJ – 

TO BE 
Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 3 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 2 

Plotagem de Postes 3 
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Alocação de CTO 1 

Backcone 0,5 

Alocação de CEO + Plotagem da rede de 

Distribuição  
1,25 

Numerar projeto 0,25 

Planilha de Orçamento de Potência 2 

Confeccionar Diagrama de Fusões 3 

Ordem de Serviço de Backbone + Ordem de 

Serviço de Rede de distribuição + Ordem de 

serviço de Diagrama de Fusões 

4,5 

Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

total 21 dias 

Fonte: O autor (2019) 

 

Com a implantação do novo método de elaboração de projetos, pode ser notado que 

houve uma redução no tempo total de entrega, passando de 35 dias e meio para 21 dias, ou seja, 

redução no tempo total de entrega em 14 dias, conforme Figura 56.  

 

Figura 56 - Comparação de tempo de execução Projeto FTTH Vilatur -RJ 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Assim, é possível afirmar que também houve redução do número de homem-hora 

alocado no projeto, passando de 268 para 185, tendo uma redução de 83 homem-horas, 

conforme ilustrado na Figura 57. 
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Figura 57 - Homem -Hora utilizada no Projeto FTTH Vilatur -RJ 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

4.4.6 Bom Jardim 

 

A seguir serão apresentados os tempos de execução dos processos para o projeto FTTH 

Bom Jardim – RJ nos moldes do processo AS IS, no Quadro 31. 

 

Quadro 31 - Tempos do Projeto FTTH Bom Jardim AS IS 

Processos – Projeto FTTH Bom 

Jardim - RJ 
Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 3 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 2,5 

Plotagem de Postes 3 

Alocação de CTO 1 

Backcone 1 

Alocação de CEO 2 

Plotagem de Rede de distribuição 2 

Numerar de Projeto 2 

Planilha de Orçamento de Potência 2 

Confeccionar Diagrama de Fusões 4 

Ordem de Serviço de Backbone 0,5 

Ordem de Serviço de Rede de distribuição 2,5 

Ordem de Serviço de Diagrama de Fusões 2 

268,5
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Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

Plotar Projeto no Google Earth 1,5 

total 29,5 dias 

Fonte: O autor (2019) 

 

Conforme observado no Quadro 31, para confecção do projeto FTTH Bom Jardim, 

foram necessários 29 dias e meio, desde o mapeamento em campo para levantamento das 

informações necessárias para o projeto até a finalização das entregas. 

Este projeto possui uma extensão de 35 km, e foram alocadas 260 homens horas para 

sua confecção. 

  Com a utilização do novo método de elaboração de projeto de rede óptica proposto, foi 

observado uma melhora no tempo de execução do mesmo projeto, conforme apresentado no 

Quadro 32. 

 

Quadro 32 - Tempos do Projeto FTTH Bom Jardim TO BE 

Processos – Projeto FTTH Bom Jardim – 

RJ – TO BE 
Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 3 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 1,5 

Plotagem de Postes 1,5 

Alocação de CTO 1 

Backcone 0,5 

Alocação de CEO + Plotagem da rede de 

Distribuição  
1,25 

Numerar projeto 0,25 

Planilha de Orçamento de Potência 1 

Confeccionar Diagrama de Fusões 3 

Ordem de Serviço de Backbone + Ordem de 

Serviço de Rede de distribuição + Ordem de 

serviço de Diagrama de Fusões 

4 

Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

total 17,5 dias 

Fonte: O autor (2019) 
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Com a implantação do novo método de elaboração de projetos, pode ser notado que 

houve uma redução no tempo total de entrega, passando de 29 dias e meio para 17 dias e meio, 

ou seja, redução no tempo total de entrega em 12 dias, conforme Figura 58. 

 

Figura 58 - Comparação de tempo de execução Projeto FTTH Bom Jardim - RJ 

 

Fonte: O autor (2019). 

 

Assim, é possível afirmar que também houve redução do número de homem-hora 

alocado no projeto, passando de 259 para 155, tendo uma redução de 104 homem-horas, 

conforme ilustrado na Figura 59. 

 

Figura 59 - Homem -Hora utilizada no Projeto FTTH Bom Jardim -RJ 

 

Fonte: O autor (2019) 
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4.4.7 Rio Bonito  

 

A seguir serão apresentados os tempos de execução dos processos para o projeto FTTH 

Rio Bonito – RJ nos moldes do processo AS IS, no Quadro 33. 

 

Quadro 33 - Tempos do Projeto FTTH Rio Bonito AS IS 

Processos – Projeto FTTH Rio Bonito - 

RJ 
Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 7,5 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 7 

Plotagem de Postes 5 

Alocação de CTO 3 

Backcone 1 

Alocação de CEO 2 

Plotagem de Rede de distribuição 3 

Numerar de Projeto 3 

Planilha de Orçamento de Potência 2 

Confeccionar Diagrama de Fusões 6 

Ordem de Serviço de Backbone 1 

Ordem de Serviço de Rede de distribuição 4,5 

Ordem de Serviço de Diagrama de Fusões 2,5 

Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

Plotar Projeto no Google Earth 2 

total 50 dias 

Fonte: O autor (2019) 

 

Conforme observado no Quadro 33, para confecção do projeto FTTH Rio Bonito, foram 

necessários 50 dias, desde o mapeamento em campo para levantamento das informações 

necessárias para o projeto até a finalização das entregas. 

Este projeto possui uma extensão de 141 km, e foram alocadas 440 homens-horas para 

sua confecção. 

  Com a utilização do novo método de elaboração de projeto de rede óptica proposto, foi 

observado uma melhora no tempo de execução do mesmo projeto, conforme apresentado no 

Quadro 34. 
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Quadro 34 - Tempos do Projeto FTTH Rio Bonito TO BE 

Processos – Projeto FTTH Rio Bonito – RJ 

– TO BE 
Tempo (dias)  

Mapeamento em campo 5 

Desenho de mapa + Nomear Ruas 2,5 

Plotagem de Postes 3 

Alocação de CTO 2 

Backcone 0,5 

Alocação de CEO + Plotagem da rede de 

Distribuição  
2 

Numerar projeto 0,5 

Planilha de Orçamento de Potência 2 

Confeccionar Diagrama de Fusões 5 

Ordem de Serviço de Backbone + Ordem de 

Serviço de Rede de distribuição + Ordem de 

serviço de Diagrama de Fusões 

6 

Confeccionar Lista de Materiais 0,5 

total 29 dias 

Fonte: O autor (2019). 

 

Com a implantação do novo método de elaboração de projetos, pode ser notado que 

houve uma redução no tempo total de entrega, passando de 50 dias para 29 dias e meio, ou seja, 

redução no tempo total de entrega em 21 dias, conforme Figura 60.  

 

Figura 60 - Comparação de tempo de execução Projeto FTTH Rio Bonito -RJ 

 

Fonte: O autor (2019) 
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Assim, é possível afirmar que também houve redução do número de homem-hora 

alocado no projeto, passando de 440 para 256, tendo uma redução de 104 homem-horas, 

conforme ilustrado na Figura 61. 

 

Figura 61 - Homem -Hora utilizada no Projeto FTTH Rio Bonito -RJ 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Para facilitar a visualização dos resultados obtidos durante a coleta dos dados, foi 

elaborado um quadro resumo. A Figura 62 ilustra o resumo dos tempos obtidos no processo AS 

IS e a Figura 63 ilustra a obtenção de tempos na elaboração do processo TO BE. 

 

Figura 62 - Resumo de tempos do processo AS IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onte: O autor (2019). 
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Figura 63 - Resumo de tempos do processo TO BE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Como pode ser visualizado no gráfico comparativo ilustrado na Figura 64, o projeto de 

Rio Bonito possui a maior redução na utilização de homem-hora (hh) durante a confecção de 

projeto, reduzindo de 440 hh, para 256hh. 

 

Figura 64 - Gráfico Comparativo 

 

Fonte: O autor (2019) 
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Com isso, foi possível confeccionar um quadro para apresentação do percentual de 

redução no tempo de execução de projetos de rede óptica, bem como a utilização de homem-

hora e a erradicação da utilização de folhas de papel, conforme ilustrado no Quadro 35. 

 

Quadro 35 – Percentuais de redução na elaboração de projetos de rede óptica 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Assim, foi possível observar a melhora no processo de elaboração de projetos de rede 

óptica, especialmente no projeto de Rio Bonito, com 42% de redução de tempo de execução e 

homem-hora alocada, além da erradicação do gasto de folha.  

Somado a isso, houve o aumento da produtividade do setor. No Ano de 2017, com 22 

projetos, a equipe possuiu uma média mensal de produção de 36 quilômetros, enquanto no ano 

de 2018, com a implantação das melhorias, a equipe alcançou a média mensal de 68 

quilômetros, ou seja, 88% de melhoria na produtividade, conforme a Figura 62. 

 

Figura 65 - Comparação entre produtividade mensal do setor de projetos 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

 ANO 

 2017 2018 

Média Mensal de 
Produção (2017) em 

metros 
36.000 68.000 

Média de valor cobrado 
por metro 

 R$                            
0,50  

 R$                            
0,50  

Receita mensal 
 R$                  

18.000,00  
 R$                 

34.000,00  
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Desta forma, com o valor médio cobrado por metro de projeto sendo R$0,50, o setor 

que no ano de 2017 possuía receita R$ 18.000,00 passou a ter receita mensal de R$ 34.000,00 

no ano de 2018, conforme ilustrado na Figura 63. 

 

Figura 63 – Aumento da Receita Mensal 

 

Fonte: O autor (2019) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÃO 

 

Com a implantação das melhorias através do redesenho dos processos, foi possível 

concluir que houve um aumento do fluxo de elaboração de projetos da empresa estudada devido 

a redução média de 108 homens-hora, e um aumento da produtividade mensal do setor, em 34 

km. O que proporcionou um impulsionamento na receita mensal média do setor, em R$ 

16.000,00. 

Foi observado também,  a redução de 250 folhas de papel utilizadas por projeto, o que 

permitiu ganho de tempo no processo e irradicação dos gastos com folhas e tinta de impressora, 

além da facilitação do trabalho de mapeamento e plotagem de postes.  

Identificou-se as atividades de serviços de projeto executadas e observou-se como era 

desenvolvido o processo. Com isso, foi modelado o processo vigente e, a partir do levantamento 

de dados, foi realizado um diagrama de Pareto, obtendo que 77%  das atividades consideradas 

críticas  pela equipe no processo, eram durante as atividades de mapeamento em campo (13%), 

desenho do mapa (13%), plotagem dos postes (13%), retrabalhos (13%), confecção de planilha 

de orçamento de potência (10%), gasto de folha (8%) e confecção do projeto no Google Earth 

(7%). Estas foram as priorizadas na realização da análise do processo. 

Então, foram levantados quinze problemas durante o desenvolvimento de um projeto, 

conforme apresentado no item 4.2.1. Após esse levantamento, a partir da utilização de 

diagramas causa e efeito para cada problema identificado, foi possível apresentar planos de ação 

visando propor melhorias no processo de elaboração de projetos de rede óptica. 

Desta forma, a partir da utilização do MAMP, foi elaborado um método para 

desenvolvimento dos projetos da empresa, conforme apresentado no item 4.3. Assim, foi 

verificado a eficácia da metodologia escolhida durante o processo. Com a implantação das 

proposições de melhorias, foram comparados seis projetos executados, tanto da forma AS IS 

quanto TO BE.  

O entendimento e análise dos processos de uma empresa reafirma a sua importância. 

Com a melhoria contínua das tarefas, redução de retrabalhos e problemas durante o processo, a 

empresa garante o aumento do fluxo da elaboração de projetos de rede óptica, diminuição de 

homem-hora e aumento da produtividade.  

. 
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5.2 ESTUDOS FUTUROS 

 

Sugere-se que sejam realizadas mais análises acerca de melhorias para o processo de 

elaboração de projetos de rede óptica, para que assim seja possível obter ainda mais ganhos 

para o setor, e eliminar totalmente desperdícios de tempo e surgimento de retrabalhos, a partir 

da aplicação do método PDCA, garantindo assim que todo o processo seja sempre repensado, 

em busca da melhoria da qualidade da entrega e satisfação do cliente e dos colaboradores.  

A fim de continuar promovendo melhoria no fluxo de desenvolvimento de projetos de 

rede óptica, sugere-se que seja contratada e treinada uma equipe de pelo menos quatro pessoas 

para realização do mapeamento em campo, desenho dos mapas e plotagem de postes. Com isso, 

a equipe seria responsável exclusivamente pelo desenvolvimento do projeto propriamente dito 

na parte lógica, abonando assim, tempo na produtividade, melhorando a satisfação do 

colaborador, uma vez que não se fariam necessárias viagens longas e cansativas.  

Com relação ao controle do processo, foi possível observar outras oportunidades de 

melhoria. Aconselha-se como estudo futuro atuar no investimento de ferramentas de controle 

de forma a facilitar o gerenciamento do processo de elaboração. Afinal, através do presente 

estudo foi possível observar que, a organização não possuia nenhum tipo de controle do 

processo, dificultando a realização de análises, e criações de indicadores de desempenho.  

Por fim, outro estudo que pode ser realizado futuramente diz respeito à utilização de 

softwares para desenho do mapa de forma automática e georreferenciada. Além disso, foi 

proposto também, a confecão de um aplicativo para mapeamento em campo, em parceria com 

o setor de informática da empresa, capaz de levantar as informações tanto para projetos FTTH, 

quanto para legalização de rede. Com isso, a organização possuiria seu próprio produto, 

permitindo melhoria na forma de mapeamento á equipe, além de permitir a adaptação e 

comercialização deste aplicativo para outras organizações. 
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ANEXO I 

1.  Nome: _______________________________________________ 

2.  Qual função exerce na organização? 

1 -   Estagiário 

2 -   Assistente de Projetos 

3 -   Analista de Projetos 

 

3.  Assinale o que considera como crítico durante o desenvolvimento de projetos de rede 

óptica : 

1 -   Mapeamento em campo 

2 -   Desenho de mapa 

3 -   Alocação de CTO 

4 -   Alocação de CEO 

5 -   Plotagem de Backbone 

6 -   Plotagem de Rede de Distribuição 

7 -   Plotagem de Postes 

8 -   Confecção de Ordens de Serviço 

9 -   Confecção de Diagrama de Fusões 

10 -   Nomeação de Ruas 

11 -   Numeração de projeto 

12 -   Separação de Portas PON 

13 -   Confecção da planilha de orçamento de potência 

14 -   Confecção do Google Earth do projeto 

15 -   Outros 

 

4.  Se assinalou 15- Outros, informe o que considera como crítico. 

_______________________________________________ 

5.  De acordo com sua marcação anterior, existem melhorias a serem realizadas no 

processo? 

1 -   Sim 

2 -   Não 

Se respondeu sim no item 5, qual(is) melhorias podem ser implementadas para melhoria 

de cada item selecionado? Obs.: Sugestões de softwares, extensões, planilhas. 
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