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Resumo 

Com o número de pessoas cada vez mais conectadas à Internet e o serviços que esta oferece, os 

usuários estão cada vez mais exigentes com a sua conexão, querendo mais estabilidade e uma 

boa velocidade de navegação, desta forma as empresas de telecomunicações precisam melhorar 

a operação dos seus equipamentos. Visando isto, foi realizado este estudo para verificar se os 

processos, apresentados pelo PMI (2013), da área de gerenciamento de riscos podem ser 

aplicados em uma área que trabalha com a operação dos armários de telecomunicações, que 

contém dois equipamentos principais DSLAM e switch. Neste trabalho foram realizados os seis 

processos contidos no PMI (2013), inicialmente o planejamento dos riscos, em seguida a 

identificação, onde foi possível levantar 32 riscos. Com os riscos identificados, foram realizadas 

a análise qualitativa e quantitativa, sendo possível ver a prioridade de cada um e custos que 

representa caso venham tornar-se um fato. Com todos esses dados foi possível seguir para o 

próximo processo, o de planejamento de resposta ao risco, para todos os 32 riscos foi realizado 

uma resposta, e por último foi definido como será o controle de riscos. Com toda a 

documentação em mãos foi possível verificar que os processos do PMI (2013), na área de 

gerenciamento de riscos, podem ser aplicados na área de operação, pois faz com que o trabalho 

seja mais assertivo nos pontos que mais afetam os clientes e desta forma trazendo uma maior 

satisfação ao cliente. 

 

 Palavras Chave: Gestão de Riscos, Telecomunicações, Operação, PMI. 

    



 

 

Abstract 

The number of people connected to the Internet and the services it offers are increasing, users 

have become demanding with their connection, wanting more stability and a good speed of 

connection. The telecommunications companies need to improve the operation of their 

equipment, aiming this it was done this study to verify if the processes, presented by PMI 

(2013), of the area of  risk management can be applied in an area that works with the operation 

of the cabinets, with two main equipment DSLAM and switch equipment. In this work were 

utilized the six processes contained in the PMI (2013), initially performed the planning of the 

risks, then the identification where it was possible to identified 32 risks. With the risks 

identified, the qualitative and quantitative risk analysis was made, then it was possible to see 

the priority of each one and costs that it represents if they become a fact. With all the data it 

was possible to go to the next process, the plan risk response, for all 32 risks a response was 

made, and finally it was defined how the control risk will be done. With all the documentation 

in hand it was possible to verify that the PMI (2013) processes in the risk management can be 

applied in the area of operation, because it makes the work more assertive in the points that 

more affect the clients and bringing greater customer satisfaction. 

 Key Words: Risk Management, Telecommunication, Operation, PMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1: TEMPO GASTO ACESSANDO À INTERNET.. ....................................................... 11 

FIGURA 2: CRESCIMENTO DO NÚMERO DE USUÁRIOS COM ACESSO À INTERNET 

DESDE 2014. ............................................................................................................................. 11 

FIGURA 3: DADOS GERAIS DO USO DA INTERNET PELO BRASILEIRO. ............................ 12 

FIGURA 4: MODELO PADRÃO DE RISCOS. ............................................................................ 15 

FIGURA 5: ENTRADA, FERRAMENTAS E TÉCNICAS E SAÍDAS DO PLANEJAMENTO DA 

GESTÃO DOS RISCOS. ............................................................................................................. 17 

FIGURA 6: EXEMPLO DE UMA EAR. ...................................................................................... 18 

FIGURA 7: ENTRADA, FERRAMENTAS E TÉCNICAS E SAÍDAS DA IDENTIFICAÇÃO DA 

GESTÃO DOS RISCOS. ............................................................................................................. 19 

FIGURA 8: ENTRADA, FERRAMENTAS E TÉCNICAS E SAÍDAS DA ANÁLISE 

QUALITATIVA DA GESTÃO DOS RISCOS. ............................................................................. 20 

FIGURA 9: ENTRADA, FERRAMENTAS E TÉCNICAS E SAÍDAS DA ANÁLISE 

QUANTITATIVA DA GESTÃO DOS RISCOS. .......................................................................... 20 

FIGURA 10: ENTRADA, FERRAMENTAS E TÉCNICAS E SAÍDAS DA RESPOSTA DA 

GESTÃO DOS RISCOS. ............................................................................................................. 22 

FIGURA 11: ENTRADAS, FERRAMENTAS E TÉCNICAS E SAÍDAS DO CONTROLE DA 

GESTÃO DOS RISCOS. ............................................................................................................. 22 

FIGURA 12: EXEMPLO DE UM ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES. ................................ 23 

FIGURA 13: EXEMPLO DE DSLAM. ........................................................................................ 24 

FIGURA 14: EXEMPLO SWITCH. ............................................................................................. 25 

FIGURA 15: EXEMPLO DE UMA FIBRA ÓPTICA E SEU FUNCIONAMENTO. ....................... 26 

FIGURA 16: EAR DO GERENCIAMENTO DE RISCOS. ........................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632116
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632117
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632117
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632118
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632119
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632120
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632120
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632121
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632122
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632122
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632123
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632123
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632124
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632124
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632126
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632126
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632127
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632128
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632129
file:///C:/Users/g0049135/Desktop/Compartilhada/TCC%20(2).docx%23_Toc467632130


 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1: MODELOS GERENCIAIS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. ............................ 16 

TABELA 2: PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS. ....................................... 28 

TABELA 3: RISCOS IDENTIFICADOS. .................................................................................... 29 

TABELA 4: ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS IDENTIFICADOS. .................................. 30 

TABELA 5: VALORES DE RESSARCIMENTO PARA VOZ. ..................................................... 31 

TABELA 6: VALORES DE RESSARCIMENTO PARA INTERNET. .......................................... 31 

TABELA 7: VALORES DE RESSARCIMENTO POR RISCO. .................................................... 32 

TABELA 8: RESPOSTA AO RISCO IDENTIFICADOS. ............................................................. 33 

 

 

  



 

 

 

SUMÁRIO 

RESUMO ................................................................................................................................... 4 

ABSTRACT .............................................................................................................................. 5 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 10 

1.1 OBJETIVOS .................................................................................................................... 13 

1.1.1 OBJETIVO GERAL ..................................................................................................... 13 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 13 

1.2 PROBLEMA .................................................................................................................... 13 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA ........................................................................................... 13 

1.4 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................ 13 

1.5 METODOLOGIA ............................................................................................................ 14 

1.6 ESTRUTURA TEXTUAL .............................................................................................. 14 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................................. 15 

3. ESTUDO DE CASO ............................................................................................................. 27 

3.1 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DOS RISCOS .......................................................... 27 

3.2 IDENTIFICAR OS RISCOS ............................................................................................... 28 

3.3 REALIZAR A ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS ............................................... 29 

3.4 REALIZAR A ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS ............................................ 31 

3.5 PLANEJAR A RESPOSTA AOS RISCO........................................................................... 32 

3.5 CONTROLAR OS RISCOS. .............................................................................................. 34 

4. CONCLUSÕES .................................................................................................................... 35 

5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS .................................................................................... 36 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 37 



10 

 

6,3
7,2

9,2
11,3

13,9

16,2

22,7

25,7

31,2

36,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014

Q
u

an
ti

d
ad

e 
d

e 
D

o
m

ic
íli

o
s 

(e
m

 m
ilh

õ
es

).

Anos Pesquisados.

Gráfico 1: Domicílios particulares permanentes com utilização da Internet.                         
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, 2004/2014. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 Hoje vivemos em um mundo cada vez mais conectado, coisas que antes era possível 

resolver apenas pessoalmente estão sendo possível resolver através da Internet. Devido a essa 

facilidade cada vez mais pessoas estão se conectando e possuindo Internet nas casas e 

smartphones, o estudo do IBGE 2016 mostrou que pela primeira vez no Brasil temos mais da 

metade das casas conectadas à Internet, o valor registrado foi de 54,9%, essa mesma pesquisa 

demonstra que temos 54,4% das pessoas conectadas na rede mundial de computadores. O 

Gráfico 1 demonstra a evolução do número de casas conectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Um estudo realizado pela agência de marketing social We Are Social 2015, que tem 

como objetivo mostrar um relatório do uso da Internet em 2014, levantou o tempo médio gasto 

na Internet, separando o modo de acesso via computadores e por dispositivos móveis, 

demonstrado na Figura 1. Nela vemos que o Brasil encontra se na terceira posição dos que 

passam mais tempo navegando. 
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Figura 1: Tempo gasto acessando à Internet.                                                                                

Fonte: We Are Social, 2015. 

Figura 2: Crescimento do Número de Usuários com Acesso à Internet desde 2014. 

Fonte: We Are Social, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesma pesquisa demonstra o crescimento da Internet no Brasil, a Figura 2 revela que 

houve um crescimento de 10% dos números de usuários ativos desde de 2014. 
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Figura 3: Dados Gerais do Uso da Internet pelo Brasileiro.                                                                                

Fonte: We Are Social, 2015. 

Na Figura 3 há um demonstrativo do uso da Internet pelo Brasileiro, onde é possível 

verificar o número de usuário ativos é de 110 milhões, que representa uma porcentagem de 54% 

da população, e também revela que temos 79 milhões de celulares conectados à Internet 

representando um total de 39% em relação à população total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Com esses números é visto a importância que a Internet vem atingindo, e isso faz com 

que as operadoras de telecomunicações tenham que manter uma alta qualidade de serviço para 

o cliente, pois cada vez mais temos pessoas conectadas e realizando diversas operações via 

Internet, com isso o tempo de disponibilidade exigido é maior e as velocidades de conexão 

também. 

 Toda essa preocupação recai na área de operação das empresas, que visam a melhoria 

na rede e a disponibilidade de serviço. Para o estudo desse trabalho será apenas considerado 

uma parcela de toda a rede de telecomunicações. Em uma grande empresa brasileira de 

telecomunicações o cliente de banda larga é conectado em um equipamento denominado 

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), onde o modem do usuário é conectado, 

este é conectado em um switch, que tem a responsabilidade de levar os dados até uma central 
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dentro da empresa, onde contém outros equipamentos que conectam com a Internet. Os dois 

equipamentos citados acima, para uma melhor experiência do cliente, ficam alocados fora da 

empresa e perto dos clientes, possibilitando velocidades melhores de navegação. Para esse 

trabalho iremos utilizar o termo armário para definir o conjunto desses equipamentos. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma gestão de risco na operação de um armário 

de telecomunicações. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar os riscos na operação de um armário; 

 Levantar o impacto de cada risco caso ocorra; 

 Propor um conjunto de orientações para os riscos sejam minimizados ou não ocorram 

dentro da operação; 

 Demonstrar a importância do gerenciamento de risco na operação. 

 

1.2 PROBLEMA  

Os processos apresentados no PMBOK (Project Management Body of Knowledge) podem 

ser utilizados, não somente em projetos, mas em áreas operacionais? 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Este trabalho não irá analisar os outros tipos de riscos a não ser aquele se referem 

diretamente ao armário e não analisará o impacto que será causado na implantação do armário. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Devido a importância que a conexão com a Internet vem alcançado a cada dia, faz-se 

necessário que as operadoras de telecomunicações vejam que uma gestão de riscos aplicada na 

operação de um armário irá trazer benefício a mesma, pois quando o cliente fica com o serviço 
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indisponível há toda um custo envolvido, com o deslocamento de técnico ao armário, 

substituição de equipamentos e ressarcimento ao cliente pelo tempo de indisponibilidade. 

1.5 METODOLOGIA 

 Abordagem: qualitativa; 

 Tipologia quanto aos meios: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo na forma de um 

estudo de caso; 

 Tipologia quanto aos fins: descritiva, explicativa e aplicada.  

 

1.6 ESTRUTURA TEXTUAL 

O texto será estruturado da seguinte maneira, o capítulo 2 apresentará o referencial teórico 

do estudo, em seguida no capítulo 3 é demonstrado todo o processo de gerenciamento de risco. 

No quarto capítulo é realizada a conclusão e no quinto quais os estudos que podem ser 

realizados ainda sobre este tema. 
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Figura 4: Modelo Padrão de Riscos. 

Fonte: Smith e Merrit, 2002. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DE RISCOS 

 Para Houaiss e Villar (2001) o risco é uma probabilidade de insucesso de algo, em 

função a algum acontecimento inesperado, cujo o evento não depende da vontade das pessoas 

envolvidas. Na visão de Alencar e Scmitz (2006) risco é quando há a probabilidade de um fator 

de risco assuma algum valor que possa influenciar negativamente o sucesso do projeto, tanto 

em custo como em prazo. Para Modarres (2006) além da ocorrência de algo inesperado, risco 

também significa a consequência do risco, caso o mesmo vire um fato, e a probabilidade do 

mesmo se tornar um fato. O Project Management Institute (2013) define o risco como um 

evento ou condição que caso a mesma venha a ocorrer irá gerar algum impacto tanto positivo 

quanto negativo para o projeto, podendo ter mais de uma causa, assim como apresentar vários 

impactos, e divide o risco em duas formas os riscos conhecidos, aquele que é conhecido e dessa 

forma pode verificar suas causas e impactos e o riscos não conhecidos, são aqueles que não se 

tem conhecimento por nenhuma área e desta forma não pode ser ter seus impactos e causas 

analisadas. Smith e Merritt (2002) propõe um Modelo Padrão de Risco, apresentado na Figura 

4, onde: Evento de Risco: é um evento que pode causar uma perda; Probabilidade de Evento de 

Risco: a probabilidade do mesmo ocorrer; Causa do evento: o que faz o mesmo ocorrer; 

Impacto: as perdas que irão resultar se o mesmo virar um fato; Probabilidade do Impacto: a 

probabilidade do impacto ocorrer, caso o risco ocorra; Causa do Impacto: quais as outras razões 

para o ter ocorrido o impacto, além do evento do risco; Perda Total: o resultado da perda 

causada pela concretização do risco. 
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A Tabela 1 apresenta um resumo dos processos no gerenciamento de riscos conforme 

diversos autores, onde é possível analisar que apesar de alguns terem menos processos e nome 

diferentes, apresentam a ideia principal que é identificar os riscos, realizar uma análise do 

riscos, verificar seus impactos, apresentar uma resposta ao risco e realizar controle dos riscos. 

Fonte Processos de Gerenciamento de Riscos 

Prince 

Identificação dos riscos 

Avaliação dos riscos 

Identificação de respostas adequadas para os riscos 

Seleção de respostas para tratar os riscos 

Planejamento (recursos, tempo) das respostas aos riscos 

Monitoramento e comunicação 

Smith e Merritt 

Identificação dos riscos 

Análise dos riscos 

Mapeamento e priorização dos riscos 

Resolução dos riscos 

Monitoramento dos riscos 

PMI 

Planejamento do gerenciamento de riscos 

Identificação de riscos 

Análise qualitativa dos riscos 

Análise quantitativa dos riscos 

Planejamento das respostas ao risco 

Monitoramento e controle de riscos 

NBR ISSO 100006 

Identificação do risco 

Avaliação do risco 

Tratamento do risco 

Controle do risco 

Tabela 1: Modelos Gerenciais de Gerenciamento de Riscos. 

Fonte: Fortes, 2011. 

 Como temos vários métodos de realizar um gerenciamento de riscos, para este trabalho 

foi escolhido o método do PMI (2013), pois é o método mais utilizado no âmbito do 

gerenciamento de projetos, o mesmo ainda deixa claro que não é necessário utilizar todos os 

processos e ferramentas demonstrados, pois cada projeto tem a sua particularidade e isto deve 

ser levado em conta, não somente para a gestão do risco, como também para as outras gestões 

envolvidas. O primeiro processo definido pelo PMI (2013) é o do Planejamento do 

Gerenciamento do Risco, que segundo o mesmo é o processo que irá definir como serão 

conduzidas todas as etapas envolvidas no gerenciamento dos riscos. Este é um processo 

importante, pois dará a visibilidade para o gerenciamento perante a organização. A Figura 5 



17 

 

Figura 5: Entrada, Ferramentas e Técnicas e Saídas do Planejamento da Gestão dos Riscos. 

Fonte: PMI, 2013. 

 

demonstra as entradas, as ferramentas e técnicas, e a saída de acordo com o PMI. Conforme o 

PMI (2013), é importante realizar essa etapa, pois é nela que verificar os recurso e tempos que 

serão utilizados no gerenciamento de riscos e aumenta a probabilidade dos outros processos 

terem sucesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A saída do processo, o plano de gerenciamento de riscos, deve incluir segundo o PMI 

(2013), os seguintes itens: 

 Metodologia: Este item define quais serão as ferramentas, fonte de dados e as 

abordagens que serão utilizadas na gestão dos riscos. 

 Papéis e Responsabilidades: Este item define quem serão as pessoas na equipe do 

gerenciamento e suas responsabilidades, assim como líder. 

 Orçamento: Este item define os protocolos na aplicação das reservas de contingência. 

 Prazos: Este item define quais será a frequência com o que os processos serão 

realizados durante o clico de vida. 

 Categoria de Riscos: Este item define as categorias dos riscos presente no projeto. O 

método mais utilizado é a estrutura analítica dos riscos (EAR) que é uma representação 

hierárquica dos riscos, conforme as categorias que estão presentes. A Figura 6 apresenta 

um exemplo de uma EAR.  

 Definições de probabilidade e impacto dos riscos: Este item irá definir a escala de 

impacto que serão adotas no gerenciamento dos riscos, assim como a escala de 

probabilidade. 
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Figura 6: Exemplo de uma EAR. 

Fonte: PMI, 2013. 

 Matriz de probabilidade e impacto: Este item define o mapeamento da probabilidade 

e impacto de cada risco no projeto. 

 Tolerâncias revisadas das partes interessadas: Este item define as tolerâncias das 

partes interessadas. 

 Formatos de relatórios: Este item define o modelo de como serão documentados, 

analisados e comunicados cada etapa do processo. 

 Acompanhamento: Este item define como serão registradas as atividades envolvidas 

na gestão de riscos e como serão as auditorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O segundo processo, definido pelo PMI (2013), é o de identificar os riscos, este processo 

tem como objetivo realizar o levantamento de todos os riscos que podem afetar o resultado 

final. A Figura 7 demonstra as entradas, ferramentas e técnicas, e saída deste processo que, de 

acordo com o PMI (2013), tem o maior benefício o de fornecer a documentação dos riscos e o 

conhecimento e a capacidade da equipe de não deixar que os riscos se tornem um fato. Este 

processo é interativo, ou seja, deve ocorrer durante toda a execução do projeto, pois novos 

riscos podem surgir a cada avanço. Existem várias ferramentas e técnicas, como mostrado na 



19 

 

Figura 7: Entrada, Ferramentas e Técnicas e Saídas da Identificação da Gestão dos 

Riscos. 

Fonte: PMI, 2013. 

Figura 8, que auxiliam a identificar os riscos, que irá resultar na única saída do processo que é 

o registro dos riscos, que deve conter os seguintes itens: 

 Lista dos riscos identificados: Neste item é descrito os riscos identificados com o 

maior detalhamento possível. 

 Lista de respostas potenciais: Neste item é mostrado, caso seja possível nesta etapa, 

quais são as respostas para os riscos levantados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O terceiro processo, definido pelo PMI (2013), é o de realizar a análise qualitativa dos 

riscos, que realiza a priorização do risco conforme sua combinação de impacto e probabilidade, 

desta forma a ajuda a estabelecer quais são os riscos que terão a prioridade tanto no processo 

de planejar as respostas aos riscos, quanto no de realizar a análise quantitativa dos riscos. A 

Figura 9 demonstra as entradas, ferramentas e técnicas, e a saída desse processo. Umas das 

ferramentas mais utilizadas é a matriz de probabilidade e impacto, onde depois de identificados 

os risco é feito um levantamento das probabilidade daquele risco ocorrer e qual será o seu 

impacto caso ele se torne um fato. Após isto, é feita uma multiplicação dos valores e ordenados 

para demonstrar quais riscos deveriam ser priorizados. 
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Figura 8: Entrada, Ferramentas e Técnicas e Saídas da Análise Qualitativa da 

Gestão dos Riscos. 

Fonte: PMI, 2013. 

Figura 9: Entrada, Ferramentas e Técnicas e Saídas da Análise Quantitativa da Gestão 

dos Riscos. 

Fonte: PMI, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A saída desse processo consiste nas atualizações nos documentos do projeto, que são 

eles: 

 Atualizações no registro dos riscos: A cada análise dos riscos é possível atualizar o 

documento que registra os riscos com maiores informações, neste caso será 

acrescentado a probabilidade e impacto de cada risco identificado. 

 Atualizações no registo de premissas: Com a descoberta de novas informações, as 

premissas do projeto podem ser alteradas e devem ser realizadas alterações na 

especificação do escopo. 

 

O processo seguinte é o de realizar a análise quantitativa dos riscos, que irá analisar qual 

o impacto de cada risco numericamente, desta forma a tomada de decisão fica mais fácil, 

pois traz o número real do impacto caso o risco se torne um fato. A Figura 9 demonstra as 

entradas, ferramentas e técnicas, e a saída desse processo. 
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 Assim como no processo anterior, a saída desse processo consiste nas atualizações nos 

documentos do projeto: 

 Análise probabilística do projeto: São realizadas as estimativas dos impactos no custo 

e cronograma. 

 Probabilidade de atingir os objetivos de custo e tempo: É realizada a probabilidade 

de o projeto atingir os objetivos de custo e tempo com os riscos existentes. 

 Lista priorizada de riscos quantificados: Esta lista irá demonstrar quais os riscos 

devem ser priorizados, levando em conta uma maior probabilidade ocorrer e o impacto 

que causará. 

 Tendências nos resultados da análise quantitativa dos riscos: Conforme esse 

processo é refeito durante a execução do projeto, pode ser verificado alguma tendência 

no risco que pode levar a alguma conclusão. 

 

Após o processo de realizar a análise quantitativa dos riscos, é realizado o processo de 

planejar as respostas aos riscos. O PMI (2013) define esse processo como o processo que 

irá dar as opções e ações que podem ser realizadas para reduzir as ameaças que o risco 

colocam no projeto. As respostas definidas devem ser adequadas para cada risco, pois tem 

que ser levado em consideração o seu custo e eficácia. A Figura 10 apresenta todo processo, 

com suas entradas, ferramentas e técnicas, e as saídas. O PMI (2013) cita que há quatro 

formas de lidar com os riscos no projetos, são elas: 

 Aceitar: É quando a equipe do projeto reconhece que há o risco mas decide não realizar 

nenhuma ação em cima de risco, e só agir quando este ocorrer.  

 Prevenir: É quando a equipe do projeto toma uma ação para eliminar o risco ou proteger 

contra impacto causada caso o mesmo ocorra. 

 Transferir: É quando a equipe do projeto transfere a responsabilidade do risco para 

terceiros, ou seja, caso ocorra o risco o impacto será apenas no terceiro, bem como é de 

sua responsabilidade criar uma resposta para o mesmo. 

 Mitigar: É quando a equipe do projeto criar uma ação para reduzir a probabilidade do 

risco ocorrer e/ou diminuir o impacto causado por este. 
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Figura 11: Entradas, Ferramentas e Técnicas e Saídas do Controle da Gestão dos Riscos. 

Fonte: PMI, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Entrada, Ferramentas e Técnicas e Saídas da Resposta da Gestão dos Riscos. 

Fonte: PMI, 2013. 

  

A saída desse processo consiste em atualizar todo o plano de gerenciamento do projeto, 

pois uma resposta ao um risco, pode envolver um custo, tempo, uma aquisição, entre outros 

fatores que faz-se necessário modificar o plano. A segunda saída é a atualizações nos 

documentos do projeto. 

 E para finalizar o último processo é o processo de controlar os riscos, onde ocorre o 

monitoramento, acompanhamento, a identificação de novos riscos, a implementação do plano 

de resposta e se toda gestão de risco está apresentando algum resultado. Na figura 11, vemos as 

entradas, ferramentas e técnicas, e as saídas desse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

2.2 TECNOLOGIA NA TELECOMUNICAÇÕES 

  Nesta seção será apresentado quais são as principais tecnologias utilizadas em um 

armário de telecomunicações. Em um armário de uma grande empresa brasileira de 

telecomunicações é possível encontrar dois tipos de equipamentos o DSLAM e o switch, cada 

um responsável por uma função, além das fibras ópticas que realizam a conexão. A Figura 12 

demonstra um exemplo de armário utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 DSLAM 

 O DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer, multiplexador de acesso à linha 

digital do assinante) é um equipamento que foi inventado para conectar o modem do cliente, 

com altas velocidades, à Internet. Ele faz uso das tecnologias DSL (Digital Subscriber Line, 

Figura 12: Exemplo de um Armário de Telecomunicações. 

Fonte: PHB, 2016. 
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Figura 13: Exemplo de DSLAM. 

Fonte: The Keaton Grou, 2016. 

linha de assinante digital), e é normalmente alocado fora da planta, normalmente na rua, em 

pequenos lugares, aqui chamado de armários, e junto a ele é colocado um equipamento de 

transmissão (COLL, 2016). 

 Além da função de oferecer acesso à Internet via DSL, o DSLAM também é responsável 

por oferecer o serviço de voz e vídeo. Ele utiliza-se de duas formas para realizar a comunicação, 

a TDM (Time Division Multiplexing, Multiplexação por Divisão de Tempo), em que os pacotes 

de dados de diversas fontes são transmitido para frente em slots de tempo para cada fonte, cada 

fonte tem o seu tamanho de slot definido. A outra forma é Multiplexação baseada em pacotes, 

em que o pacote será transmitido assim que o mesmo chegar, não tendo um slot definido de 

quando isso irá ocorrer (GOLDEN; DEDIEU; JACOBSEN, 2008). A Figura 13 demonstra um 

exemplo de um DSLAM utilizado em um armário, onde as placas do meio são placas de 

assinantes, onde é conectado os pares de cobres que levam até a casa do cliente, na ponta 

esquerda é onde a fibra sai para ser conectada com o switch. 
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Figura 14: Exemplo Switch. 

Fonte: Grupo STG, 2016. 

 

2.2.2 SWITCH 

 O switch é um equipamento de telecomunicações que é utilizado para conectar diversos 

lugares, ele faz uso de transmissão via multiplexação baseada em pacotes, apresenta diversos 

protocolos de telecomunicações no seu software, e com isso permite criar várias topologias de 

redes de telecomunicações diferentes. O switch pode ter várias portas para realizar a 

transmissão de dados, fica a critério do usuário definir quantas portas serão necessárias para 

satisfazer a sua necessidade (CISCO, 2016). A Figura 14 demonstra um exemplo de um switch, 

nela é possível verificar que temos uma fileira formata por portas que se conectam ao DSLAM 

e realizam a conexão com a central da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 FIBRA ÓPTICA 

  A fibra óptica é um filamento formato por vidro e plástico, que permite que a luz 

trafegue de um ponto ao outro.  Para utilizar a fibra óptica é necessário ter tanto na recepção 

quanto na transmissão equipamentos que consigam captar e enviar sinais de luz. A luz enviada 

consegue trafegar nesse filamento graças ao fenômeno físico da reflexão total, esse fenômeno 

permite que a luz ao incidir no núcleo de vidro sofra uma reflexão, que é quando a luz é refletida 

novamente para dentro do núcleo, fazendo que os sinais trafegam pelo núcleo até chegar na 

outra ponta. A Figura 15 demonstra um exemplo de uma fibra óptica onde é possível ver que 

devido ao filamento ser muito fino, da espessura de um fio de cabelo, há uma casca e uma capa 

protetora, também é possível ver a luz sendo refletida. As vantagens da fibra óptica em relação 

a cabo de cobres, são que ela consegue fornecer maiores velocidade de banda, uma transmissão 

de maior qualidade, consegue fornecer maiores distância até que o sinal fique atenuado e não 
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Figura 15: Exemplo de uma Fibra Óptica e seu Funcionamento. 

Fonte: Silva Júnior, 2016. 

seja mais possível verificar o que está sendo enviado, tem uma maior imunidade a interferências 

externas e apresenta um tamanho menor de diâmetro. Devido todas as essas vantagens, a fibra 

óptica tornou-se o principal meio físico de transmissão utilizado hoje pelas empresas de 

telecomunicações (HOSS; LACY, 1993).  
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3. ESTUDO DE CASO  

 Neste capítulo será feita uma gestão de riscos, utilizando os processos e ferramentas 

indicadas pelo PMI (2013), e será verificado se esses processos podem ser utilizados em áreas 

operacionais das empresas ou apenas nos projetos. O estudo de caso será um armário de 

telecomunicações que contém 3 DSLAMs, onde cada um terá em 14 placas e conterá 250 

clientes, e 1 switch, com 26 portas para os DSLAMs e 2 que levam para a central. É utilizado 

fibra óptica para comunicar os 3 DSLAMs com o switch, assim como o switch utiliza para se 

comunicar com outros equipamentos que estão na central. 

3.1 PLANEJAR O GERENCIAMENTO DOS RISCOS 

 Nesta seção será realizado o planejamento do gerenciamento dos riscos. A Tabela 2 

apresenta o plano da gestão de riscos, que será realizado. 

Na Figura 16 é apresentado EAR do gerenciamento, nele é possível verificar que foi 

encontrado 4 grupos: Equipamento, Recursos Humanos, Externo e Organizacionais, cada um 

contento subgrupos abaixo dele. 

 

 

 

             

 

         

           

 

 

RISCOS DO ARMÁRIO 

1 EQUIPAMENTO 

1.1 HARDWARE 

1.2 SOFTWARE 

2 RECURSOS HUMANOS 

2.1 DOMÍNIO TECNOLÓGICO 

2.2 SEGURANÇA  

3 EXTERNO 

 
3.1 FORNECEDORES 

 
3.2 CONDIÇÕES 

AMBIENTAIS 

 

4 ORGANIZACIONAIS 

 
4.1 FINANCEIRO

  

 EIRO 

 

4.2 ESTRATÉGIA 

 

3.3 VANDALISMO 
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Figura 16: EAR do Gerenciamento de Riscos. 

Fonte: Autoria Própria. 

Descrição: 
Devido a importância que a Internet está adquirindo a cada dia, faz-se 

necessária que tenhamos uma gestão de riscos para antecipar os 

problemas que podem vir a ocorrer. 

Metodologia: 

Serão utilizados a experiência da equipe e dados que demonstrem os 

maiores defeitos encontrados. 

Integrantes: 

O líder da gestão dos riscos será o Gerente da Operação, e os integrantes 

restantes serão formados por membros da equipe do Suporte 

Especializado. 

Prazos: 

Será revisto a gestão de riscos a cada 6 meses. Com exceção de terem 

novas tecnologias ou fabricantes entrando na rede. 

Acompanhamento: 

Será realizado um documento com o acompanhamento das auditorias e 

das respostas ao risco. 

Escalas Abaixo será definido as escalas usadas na gestão. 

Impacto: 

3 - AFETA CLIENTE. 

2 – AFETA CLIENTE SE NÃO FOR TRATADO. 

1 – NÃO AFETA CLIENTE. 

 

Probabilidade: 

1 - MUITO BAIXA 

2 - BAIXA 

3 - MÉDIA 

4 - ALTA 

5 - MUITO ALTA 

Respostas: 
PREVENIR 

MITIGAR 

ACEITAR 

Tabela 2: Planejamento do Gerenciamento de Riscos. 

Fonte: Autoria Própria 

          

3.2 IDENTIFICAR OS RISCOS 

 Nesta seção será apresentado os riscos identificados. A Tabela 3 apresenta os 32 riscos 

encontrados. 
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Tabela 3: Riscos Identificados. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

3.3 REALIZAR A ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS 

 Nesta seção será apresentado a análise qualitativa dos riscos que foram encontrados na 

seção 3.2. Na Tabela 4 apresenta a análise qualitativa, com uma coluna para a probabilidade de 

ID DESCRIÇÃO DO RISCOS 

1 Romper a fibra que fala com a central. 

2 A porta que sai do DSLAM para ir para o cliente travar. 

3 O projeto entregue apresentar erros. 

4 A tecnologia nova inserida não ser compatível com o que está na planta. 

5 O armário apresentar alta temperatura. 

6 Colocar fogo no armário. 

7 O armário alagar devido a fortes chuvas. 

8 O armário sofrer vandalismo. 

9 A placa do DSLAM travar. 

10 A porta do switch que conversa com a central travar. 

11 A porta do DSLAM que conversa com o switch travar. 

12 A porta do switch que conversa com a DSLAM travar. 

13 
Há uma falha no DSLAM e a pessoa responsável pela tratativa ter baixo conhecimento 

técnico. 

14 Alteração na configuração do DSLAM sem conhecimento técnico. 

15 Ocorrer um ataque interno aos equipamentos. 

16 O DSLAM travar. 

17 O switch travar. 

18 Faltar de energia no armário. 

19 A fibra estar atenuada. 

20 O switch parar de responder devido a falha de software. 

21 O DSLAM parar de responder devido a falha de software. 

22 Faltar placa para trocar na região. 

23 Técnico de campo ser assaltado ao tratar falha de DSLAM. 

24 Técnico de campo não saber mexer no equipamento switch. 

25 Fabricante não entregar as placas e equipamentos. 

26 Fabricante parar de fabricar a placa. 

27 Fabricante parar de dar o suporte. 

28 Não ser possível acionar técnico devido a horas extras. 

29 Projeto para a correção de uma falha não ser prioridade. 

30 Aumento de tráfego. 

31 Equipamento não fazer backup. 

32 Cliente ilegal no DSLAM. 
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o risco ocorrer, outra para o impacto, na quarta foi feita uma multiplicação das duas anteriores 

e na última foi realizado o ranking dos riscos que devem ser priorizados, do valor maior do P x 

I para o menor. 

ID PROBABILIDADE IMPACTO P x I PRIORIDADE 

1 3 3 9 4º 

2 2 3 6 9º 

3 3 2 6 10º 

4 2 2 4 22º 

5 3 2 6 11º 

6 1 3 3 27º 

7 1 3 3 28º 

8 2 3 6 12º 

9 4 3 12 1º 

10 3 3 9 5º 

11 2 3 6 13º 

12 2 3 6 14º 

13 3 3 9 6º 

14 4 3 12 2º 

15 2 2 4 23º 

16 2 3 6 15º 

17 2 3 6 16º 

18 4 3 12 3º 

19 3 2 6 17º 

20 3 3 9 7º 

21 3 3 9 8º 

22 3 2 6 18º 

23 2 2 4 24º 

24 3 2 6 19º 

25 3 2 6 20º 

26 1 2 2 29º 

27 2 2 4 25º 

28 1 2 2 30º 

29 2 2 4 26º 

30 3 2 6 21º 

31 1 2 2 31º 

32 1 2 2 32º 

Tabela 4: Análise Qualitativa dos Riscos Identificados. 

Fonte: Autoria Própria. 
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3.4 REALIZAR A ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RISCOS 

A Tabela 5 demonstra os valores de ressarcimento para voz e a Tabela 6 os valores para 

os valores de ressarcimento de Internet, que serão utilizados para o cálculo da análise 

quantitativa dos risco. As tabelas são valores aproximados do que são utilizados no mercado. 

 

Tempo (em Minutos) Valor/cliente 

0 - 7 R$            0,00    

8 - 24 R$            0,01  

24 - 30 R$            0,02  

Mais 30 R$            0,94  

Tabela 5: Valores de Ressarcimento para Voz. 

Fonte: Autoria Própria. 

    

 

 

 

A Tabela 7 mostra os valores que será ressarcido caso alguns dos riscos se transforme 

em fato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo 

Minutos 
Valor/cliente 

A cada 30 R$ 0,05 

Tabela 6: Valores de Ressarcimento para Internet. 

Fonte: Autoria Própria. 
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ID 
 Clientes 

Afetados 

Tempo 

(Minutos) Custo Total 

1  750 300  R$    375,94  

2  1 10  R$        0,06  

3  750 120  R$    150,94  

4  750 60  R$      75,94  

5  750 30  R$      38,44  

6  750 420  R$    525,94  

7  750 420  R$    525,94  

8  750 420  R$    525,94  

9  18 30  R$        1,84  

10  750 30  R$      38,44  

11  250 30  R$      13,44  

12  250 30  R$      13,44  

13  250 90  R$      38,44  

14  250 30  R$      13,44  

15  750 90  R$    113,44  

16  250 60  R$      25,94  

17  750 60  R$      75,94  

18  750 120  R$    150,94  

19  750 300  R$    375,94  

20  750 60  R$      75,94  

21  250 60  R$      25,94  

22  20 400  R$      14,27  

23  250 90  R$      38,44  

24  750 90  R$    113,44  

25  250 300  R$    125,94  

26  250 300  R$    125,94  

27  250 150  R$      63,44  

28  750 150  R$    188,44  

29  750 120  R$    150,94  

30  750 120  R$    150,94  

31  750 150  R$    188,44  

32  250 120  R$      50,94  

Tabela 7: Valores de Ressarcimento por Risco. 

Fonte: Autoria Própria. 

3.5 PLANEJAR A RESPOSTA AOS RISCO 

 Cada risco será tratado de uma maneira, será mostrada abaixo a resposta ao riscos de 

cada um dos 32 levantados. A Tabela 8 demonstra as ações que serão tomadas para cada risco. 
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ID RESPOSTA AÇÃO 

1 
PREVENIR 

Todo o armário deve ser projetado para conter duas fibras. Não será aceito projeto para a 

operação com somente uma. 

2 MITIGAR Realizar atividades de prevenção, e analisar alarmes com indício de falha. 

3 MITIGAR Todo o projeto entregue será revisto por um membro da equipe. 

4 
PREVENIR 

Realizar testes em laboratório com as tecnologia nova e as que estão sendo utilizadas. Só 

será liberado para uso depois de passar nos testes. 

5 MITIGAR Realizar atividades de prevenção, e analisar alarmes com indicio de falha. 

6 MITIGAR Colocar o armário em locais seguros. 

7 MITIGAR Colocar o armário em locais seguros. 

8 MITIGAR Colocar o armário em locais seguros e protegidos contra o acesso de terceiros. 

9 MITIGAR Realizar atividades de prevenção e analisar alarmes com indício de falha. 

10 MITIGAR Realizar atividades de prevenção e analisar alarmes com indício de falha. 

11 MITIGAR Realizar atividades de prevenção e analisar alarmes com indício de falha. 

12 MITIGAR Realizar atividades de prevenção e analisar alarmes com indício de falha. 

13 PREVENIR Realizar treinamentos para a equipe e simulações de falha em laboratório. 

14 MITIGAR Realizar treinamentos para a equipe e simulações de falha em laboratório. 

15 
MITIGAR 

Utilizar protocolos de segurança e senha para cada usuário, onde é possível identificar 

quem fez o ataque. 

16 MITIGAR Realizar atividades de prevenção e analisar alarmes com indício de falha. 

17 MITIGAR Realizar atividades de prevenção e analisar alarmes com indício de falha. 

18 PREVENIR Ter um banco de bateria no armário, que é acionado quando ocorre falha de energia. 

19 
MITIGAR 

Verificar diariamente os valores de potência na recepção, verificando atenuação equipe 

será enviada para corrigir. 

20 
ACEITAR 

Quando ocorrer acionar o fabricante para que o mesmo lance uma versão de software sem a 

falha. 

21 
ACEITAR 

Quando ocorrer acionar o fabricante para que o mesmo lance uma versão de software sem a 

falha. 

22 
MITIGAR 

Realizar a verificação da quantidade de placas na região e realizar a compra ou 

movimentação de outra região. 

23 MITIGAR Não enviar somente um técnico no armário e nem enviar em horários de maior risco. 

24 PREVENIR Realizar treinamentos para a equipe e simulações de falha em laboratório. 

25 MITIGAR Prever multa no contrato caso ocorra um atraso. 

26 MITIGAR Realizar um acordo para um tempo mínimo de fabricação ou trocar por outro fabricante. 

27 MITIGAR Realizar um acordo para um tempo mínimo para suporte ou trocar por outro fabricante. 

28 ACEITAR Quando não ser possível, escalonar para os gerentes para eles tomarem a ação. 

29 ACEITAR Quando ocorrer tentar mostrar a urgência do projeto. 

30 
PREVENIR 

Criar relatórios automáticos que informam a utilização de banda e aumentar caso estejam 

no limite. 

31 MITIGAR Realizar a verificação diária. 

32 PREVENIR O sistema não deixar o usuário conectar à Internet, bloqueando-o. 

Tabela 8: Resposta ao Risco Identificados. 

Fonte: Autoria Própria. 
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3.5 CONTROLAR OS RISCOS. 

 Toda a equipe é responsável por realizar o controle dos riscos, sendo necessário verificar 

se todas as ações planejadas estão sendo executadas, caso não estejam, descobrir a razão para 

isto e tomar medidas para que não ocorram novamente. Terá que ser verificado a ocorrência de 

cada risco tornando-se um fato, para que possa ser mudada a probabilidade de cada risco, 

deixando-o cada vez mais próximo da realidade encontrada. 

 Outro fator importante a ser analisado é verificar a ocorrência de novos riscos que não 

haviam sido mapeados e realizar o registro do mesmo, utilizando o molde que foi realizado nos 

outros riscos e divulgar para a equipe o documento atualizado com este novo risco. A cada seis 

meses terá uma reunião para ser debatido se os riscos que estão mapeados ainda estão de acordo 

com a realidade e para realizar novamente a identificação de riscos. 
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma gestão de riscos, com os processos e técnicas 

que o PMI (2013) divulgou, para um armário de telecomunicações. Toda essa gestão foi 

realizada no Capítulo 3, utilizando os 5 processos encontrados no PMBOK (2013). Na 

realização desses processos foram identificados 32 riscos em que um armário está sujeito, após 

esta identificação foram feitas a análise qualitativa e quantitativa dos riscos, para que cada risco 

possa ter sua prioridade perante aos outros e seus custos caso aconteçam. Com todo esse 

levantamento foram propostas as ações para cada risco, mostrando todo o trabalho que deverá 

ser realizado diariamente pela equipe de operações, para que os mesmos não ocorram, 

prejudicando a experiência do cliente e gerando custo a empresa. 

Com toda a gestão de riscos feita é possível ver a importância que a mesma apresenta 

para a empresa, pois sem ter todo o risco mapeado não é possível saber onde os esforços devem 

ser mais efetivos. Além desse fator, todo esse mapeamento estar documentado faz com que a 

empresa não fique dependente de poucos funcionários, que sabem os riscos que mais ocorrem 

na rede e as formas de evitá-los, e pode divulgar para as outras áreas para que tenham o 

conhecimento e possam sugerir novas ações, novos riscos e ajudar a evitá-los.  
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS  

Este trabalho apresenta a possibilidade de realizar novos estudos, um deles é aplicar a 

gestão de riscos em outras áreas da operação, não somente nos armários, utilizando-se como 

base o mapeamento já realizado. Também é possível realizar um estudo verificando a diferença 

na área de operações com e sem a gestão de riscos, comparando valores da qualidade de rede, 

como tempo de disponibilidade, reclamações de cliente e custo de ressarcimento. Além desses 

fatores é possível também realizar um estudo sobre o impacto que esta gestão irá gerar nos 

projetos de implantação de novos equipamentos. 
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