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Resumo Executivo 
 

O processo de “fornecimento de ponto de TV por assinatura” é uma função de suporte 

para o desenvolvimento das atividades da Câmara dos Deputados, pois, por meio dele, é 

fornecido um serviço que subsidia os usuários com informações televisivas, 

Neste trabalho, a partir de uma visão macro, foi realizado o mapeamento do processo para 

fornecimento de um novo ponto de TV por assinatura e, a partir da modelagem do processo, 

foram sugeridas as seguintes melhorias: o aprimoramento da justificativa para solicitação do 

serviço; a inclusão de um ente para realizar uma análise qualitativa dos pedidos; o 

aperfeiçoamento do sistema de controle dos equipamentos, por meio da utilização de um sistema 

informatizado; e uma nova proposta de disponibilização do serviço, com o intuito ampliar a 

distribuição dos canais de notícias a todos os integrantes da Câmara dos Deputados. 

Observa-se como benefício da proposta de intervenção a agregação de valor ao serviço, 

por parte dos usuários, uma vez que todos os aparelhos de televisão existentes passarão a contar 

com mais canais especializados em notícias; a redução dos custos de controle; a minimização dos 

riscos de extravio dos equipamentos e consequente dano financeiro, pois tais equipamentos são 

fornecidos em comodato; a possibilidade de não expansão do atual contrato, uma vez que a 

solicitação virá acompanhada de justificativa e haverá um ente para julgar qualitativamente o 

pedido; a possibilidade de redução do valor atual do contrato, a partir da diminuição do 

quantitativo de pontos fornecidos. 

Estima-se que o projeto proposto terá a duração de 12 meses, com a disponibilização de 

formulário com a inclusão de justificativas no Sistema Informatizado de Gestão de Documento e 

Processos Administrativos da Câmara dos Deputados – eDoc, de um módulo para atribuição da 

“carga patrimonial” aos usuários por meio do Sistema de Gestão de Material e Serviço da Câmara 

dos Deputados – Sigmas e de grade ampliada de canais do serviço interno de antena coletiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho contém uma proposta de intervenção para o processo interno da 

Câmara dos Deputados para o fornecimento do serviço de TV por assinatura, tendo sido dividido 

em três partes: a sustentação teórica, o business case e o plano de gerenciamento do projeto. 

Assim, iniciou-se a proposta de intervenção com a compreensão da literatura existente 

com o intuito de embasar todos os pontos tratados ao longo do trabalho. Dessa forma as teorias 

utilizadas foram divididas nos seguinte tópicos: gestão de processos, controle da Administração 

Pública, gestão de riscos. Também foi necessário, para melhor compreensão e análise do 

processo, incluir informações sobre o serviço de TV por assinatura e sobre o Sistema Sigmas. 

O tópico referente à gestão de processos foi utilizado como base para o mapeamento e 

modelagem do processo. 

Foi feita a distinção entre os conceitos de TV por assinatura e a TV a Cabo, tecnologias 

utilizadas para fornecimento do serviço que resulta do processo de fornecimento de notícias 

televisivas. 

A descrição sobre o controle da Administração Pública teve como objetivo embasar a 

discussão sobre o serviço de TV por assinatura, fornecido por meio de um contrato com uma 

empresa, sendo necessária a criação de mecanismos de controle interno para se averiguar o 

efetivo cumprimento contratual e, além disso, minimizar os riscos associados, justificando a 

inclusão do desse tópico na sustentação teórica. 

Por último, foi inserida uma referência ao Sigmas, que poderia ter aperfeiçoamentos para 

que fosse efetivado o controle dos equipamentos fornecidos pela empresa prestadora do serviço 

de TV por assinatura. 

A segunda parte do trabalho trata do business case, no qual são apresentadas as 

justificativas para o projeto de intervenção; as informações históricas do fornecimento do serviço 

de TV por assinatura na Câmara dos Deputados; o diagnóstico da situação atual; os benefícios 

esperados com a implantação da proposta e suas principais dificuldades. Também foi realizado 

um benchmarking realizado com outros órgãos da Administração Pública que possuem o mesmo 

tipo de serviço e a demonstração de alinhamento com o Planejamento Estratégico da Câmara dos 

Deputados. 
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Na terceira parte é apresentado o plano de gerenciamento do projeto no qual são descritos 

os objetivos, as principais entregas do projeto, a estrutura analítica do projeto, os custos 

envolvidos, os riscos associados, as partes interessadas e as principais atividades para 

continuidade das ações implementadas. 
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2 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Gestão de processos 

Diversos são os conceitos de processos na literatura. Uma possível definição de processo 

é um conjunto de atividades e ações executadas por pessoas ou máquinas com o objetivo de 

atingir determinado resultado, sendo composto por atividades que se inter-relacionam para 

fornecer uma resposta específica (ABPMP, 2013), podendo ser visto como uma cadeia de 

agregação de valores. Dessa forma, cada etapa de um processo deve acrescentar valor às etapas 

precedentes (SILVA et al., 2009, p. 2). 

Assim, processo é o conjunto de atividades inter-relacionadas, que transforma insumos 

diversos em produtos ou serviços, que têm valor para o cliente, interno ou externo (BRASIL, 

2013b, p. 21). 

Todas as pessoas executam ou participam de vários processos de trabalho, intuitivamente, 

no seu cotidiano, pois toda organização funciona por meio de processos de trabalho (BRASIL, 

2013b, p. 10). Ou seja, todo trabalho é processual. Porém, não se pode confundir processo com 

uma rotina, pois o trabalho criativo seria reduzido a procedimentos simplistas (VOM BROCKE; 

ROSEMAN, 2013). 

Entretanto, o fluxo de trabalho é apenas um tipo de processo da organização, muito 

provavelmente é aquele em que as atividades são mais interdependentes e realizadas numa 

sequência específica, pois essa definição mais estrita deixa de fora processos que não têm início e 

fim claros ou cujo fluxo não é bem definido, uma vez que alguns desses processos podem ter 

impacto maior que os demais na continuidade da organização (GONÇALVES, 2000) 

 

2.1.1 Classificação dos processos de negócio 

Um processo de negócio é uma atividade que entrega valor para os clientes ou apoia 

outros processos, podendo ser um trabalho do início ao fim, interfuncional ou interorganizacional 

(ABPMP, 2013; BRASIL, 2013d, p. 59). 
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Processo Primário 

O processo primário pode ser entendido como aquele tipicamente interfuncional ponta a 

ponta capaz de agregar valor diretamente para o cliente, sendo, constantemente, considerados 

como processos essenciais ou finalísticos, uma vez que retratam as atividades necessárias para 

que a organização cumpra sua missão (ABPMP, 2013). São aqueles que caracterizam a atuação 

da organização e são apoiados por outros processos internos (BRASIL, 2006). 

 

Processo de Suporte 

Um processo de suporte é aquele que tem como finalidade dar suporte aos processos 

primários, a outros processos de suporte e/ou a processos de gerenciamento. Sua principal 

diferença em relação ao processo primário está na entrega de valor, pois ele faz essa entrega para 

outros processos e não diretamente para os clientes, sendo fundamentais e estratégicos para a 

organização, tendo em vista que aumentam sua capacidade de realizar os processos primários 

(ABPMP, 2013; BRASIL, 2013d, p. 59). 

 

Processo de Gerenciamento 

Os processos de gerenciamento, assim como os de suporte, não entregam valor 

diretamente para os clientes. Porém, são necessários para garantir que a organização trabalhe de 

acordo com seus objetivos. Assim, sua função é medir, monitorar, controlar atividades e 

administrar o presente e o futuro do negócio (ABPMP, 2013). São processos de informação e 

decisão necessários para coordenar as atividades de apoio e os processos finalísticos (BRASIL, 

2006). 

 

2.1.2 Gerenciamento de Processos de Negócio 

O Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process Management) é 

uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas 

e necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta, englobando estratégias, 

objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papeis, políticas, métodos e tecnologias para 
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analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a governança 

de processos (ABPMP, 2013). 

A utilização de BPM para a melhoria dos processos traz diversas vantagens, dentre as 

quais pode-se destacar a satisfação dos clientes, o desenvolvimento humano, a melhoria contínua 

dos processos, uma busca constante pela qualidade e excelência (BRASIL, 2006), promovendo 

hábitos de trabalho eficazes e não sendo, apenas, um padronizador de processos para aumentar a 

eficiência (ABPMP, 2013). 

Organizações centradas em BPM dispõem de maior alinhamento entre a estratégia e a 

operação, maior resiliência operacional, conformidade menos intrusiva, sendo o aumento da 

produtividade uma consequência. (ABPMP, 2013). 

Sua utilização requer um compromisso permanente e contínuo da organização para 

gerenciar seus processos, com a utilização de um ciclo de feedback sem fim para garantir que os 

processos de negócio continuam alinhados com a estratégia da organização e mantêm o foco no 

cliente, podendo ser utilizado o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) de Deming para mapear o 

ciclo de vida do processo (ABPMP, 2013). Além disso, com o passar do tempo, um bom 

processo pode se tornar um processo ruim e precisa ser melhorado, uma vez que bons processos 

possuem margens para serem aprimorados (VOM BROCKE; ROSEMAN, 2013). 

Assim, a melhoria de processos precisa rever de forma contínua as operações com o 

intuito de encontrar soluções para problemas, aumentar a produtividade, racionalização e diversos 

outros fatores que possibilitem uma otimização integrada, focando em melhorias incrementais de 

processos existentes, principalmente de atividades específicas de maneira contínua, nos diversos 

estágios do ciclo de vida dos processos (ABPMP, 2013). 

Dessa forma, a melhoria de processos seria uma ferramenta muito importante para ajudar 

as organizações públicas e privadas a atingir resultados (ABPMP, 2013). 

Entretanto, existem diversas dificuldades para se implementar BPM, sendo que os 

principais problemas diante de mudanças significativas são as barreiras humanas, inércia e 

interesses ocultos, pois muitos trabalhadores do conhecimento são resistentes à transformação de 

processos, pelo fato de enxergarem isso como uma diminuição de suas experiências e visão 

singular (ABPMP, 2013). 
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Com isso, grande parte do esforço de BPM fica sendo despendido para gerenciar o 

resultado do desempenho agregado do processo do início ao fim e não simplesmente aumentar o 

controle sobre atividades e tarefas individuais. Dessa forma, para que se adquira resiliência 

operacional, a cultura e as atitudes da organização também devem ser mudadas (ABPMP, 2013). 

 

2.1.3 Análise do Processo 

Para que se possa criar um novo processo ou modificar um já existente é necessário que 

exista um entendimento do estado atual, também chamado as is, do processo e qual o seu nível de 

cumprimento dos objetivos. Assim, a análise de um processo possibilita compreender as 

atividades do processo e os resultados de tais atividades e dos processos relativamente à 

capacidade de atender as metas pretendidas, analisando as restrições e rupturas que possam 

atrapalhar o desempenho do processo (ABPMP, 2013). 

A análise deve ser realizada quando ocorre desvio de desempenho de processos ou 

quando acionada por eventos externos ou quando de uma análise programada (ABPMP, 2013). 

Ela incorpora várias técnicas e metodologias, facilitando as atividades dos envolvidos com a 

identificação do contexto e diagnóstico da situação atual, utilizando-se de várias técnicas, como: 

Brainstorm, Entrevista, Cenários, 5W2H (BRASIL, 2013d, p. 39). 

 

2.1.4 Modelagem de Processo 

A modelagem de processos consiste em um conjunto de atividades envolvidas na criação 

de representações de um processo de negócio, fornecendo uma perspectiva ponta a ponta de 

processos finalísticos, de suporte e de gerenciamento de uma organização (BRASIL, 2013d, p. 

39-40). 

Diversas são as notações para a modelagem de processos, dentre as quais pode-se destacar 

a derivada do BPM, a chamada Notação de Modelagem de Processos de Negócio – BPMN 

(Business Process Modeling Notation), desenvolvida pelo BMPI (Business Process Management 

Iniciative). É uma notação gráfica que torna evidente a lógica das atividades, as mensagens entre 

os diferentes participantes e toda a informação necessária para que um processo seja analisado, 
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simulado e executado (BRASIL, 2013d, p. 40), utilizando-se de um conjunto de símbolos para 

modelagem de diferentes aspectos de processos de negócio (ABPMP, 2013). 

A BPMN se utiliza de símbolos organizados em conjuntos descritivos e analíticos para 

atender as mais diversas necessidades de utilização, permitindo a indicação de eventos, atividades 

e decisões (ABPMP, 2013; BRASIL, 2013d, p. 27), muito útil para apresentar um modelo de 

processos para públicos variados, sendo o seu uso e entendimento muito conhecido por diversas 

organizações e bastante versátil para modelar as diversas situações de um processo. Entretanto, é 

necessário que os usuários tenham treinamento e experiência para o uso correto de todo o 

conjunto de símbolos disponível (ABPMP, 2013). 

Dessa forma, o objetivo maior da modelagem de processos é tornar o conhecimento 

explícito. Entretanto, alguns problemas podem ocorrer quando da modelagem de processos, como 

modelar sem um objetivo bem definido, limitar-se a um único tipo de notação, não identificar e 

organizar as partes antes de iniciar a modelagem, não ter critério para definir o nível de 

detalhamento adequado ao tipo de modelagem (ABPMP, 2013). 

É possível utilizar a modelagem de processos para mapear os processos atuais (as is) bem 

como para o mapeamento das propostas de melhorias (to be) (ABPMP, 2013). 

 

2.2 TV por Assinatura  

O serviço de televisão por assinatura – TV por assinatura é uma expressão que se refere 

ao fornecimento dos serviços de áudio e vídeo por meio de uma adesão ou assinatura (TELECO, 

2016). 

Os serviços de telecomunicações, no Brasil, são regulamentados pela Agência Nacional 

de Telecomunicações – Anatel, criada por meio da Lei Nº 9.472, de 16 de julho de 1997. 

Assim, de acordo com a Anatel, os serviços de televisão por assinatura correspondem a 

uma classificação mais ampla, que se subdivide, de acordo com o método de fornecimento, em 

Serviço de Acesso Condicionado – SeAC, Serviço de TV a Cabo – TVC, Serviço de Distribuição 

de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS, Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de 

Áudio por Assinatura via Satélite – DTH e Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA, 

conforme descrito na Resolução Nº 632, de 07 de março de 2014 (BRASIL, 2014b). 
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Entretanto, a denominação de Serviço de Acesso Condicionado – SeAC é mais recente, 

tendo sido criada pela Lei Nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, e descrito conforme a 

Resolução Nº 581, de 26 de março de 2012: 

Art. 4º O SeAC é o serviço de telecomunicações de interesse coletivo, prestado no 
regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e 
destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais de 
programação nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado 
e de Canais de Programação de Distribuição Obrigatória, por meio de tecnologias, 
processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer. 

§ 1º Incluem-se no serviço a interação necessária à escolha de conteúdo audiovisual, à 
aquisição de canais de programação nas modalidades avulsas e outras aplicações 
inerentes ao serviço. 

§ 2º Entende-se como interação qualquer processo de troca de sinalização, informação 
ou comando entre a URD e os equipamentos e sistemas da Prestadora. 

§ 3º O SeAC é considerado, para todos os efeitos, serviço de televisão por assinatura. 

§ 4º O SeAC é sucedâneo do TVC, do MMDS, do DTH e do TVA. (BRASIL, 2012a). 

Assim, o SeAC acabou por unificar as regras para os serviços de TV por assinatura que 

são semelhantes e que antes eram diferenciados por tecnologia (TELECO, 2016). 

Vale salientar a ressalva existente no Art. 5º da referida resolução, que restringe a 

definição do serviço de acesso condicionado: 

Art. 5º A distribuição de conteúdo audiovisual restrita aos limites de uma mesma 
edificação, podendo ser um condomínio vertical ou horizontal, inclusive com sistemas 
de circuito fechado de televisão (CFTV) que não utilizem rádio enlace, não é 
considerada SeAC ou qualquer outro serviço de telecomunicações desde que não haja 
qualquer conexão ou interligação deste sistema com outra rede ou sistema de 
telecomunicações (BRASIL, 2012a). 

Com isso, a geração e distribuição do conteúdo audiovisual dos eventos que ocorrem nos 

plenários de comissões da Câmara dos Deputados e são fornecidos para seus usuários não é 

considerado Serviço de Acesso Condicionado, uma vez que a distribuição do conteúdo ocorre 

dentro do conjunto arquitetônico da instituição e não há utilização de radio enlace nem 

interconexão com outra rede ou sistema de telecomunicações. 
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2.2.1 TV a Cabo 

Com o passar dos tempos, os sistemas de recepção de sinais de TV deixaram de ser 

utilizados por meio de antenas individuais e passaram a ser utilizados sistemas que transmitem os 

sinais via cabo ou via satélite (ROSI, 2007). 

O método de fornecimento de TV a Cabo consiste em um ponto central para captura do 

sinal e sua amplificação, chamado de headend, e entrega do sinal aos usuários pela utilização de 

um meio físico, neste caso, o cabo coaxial (BRASIL, 2010; TANENBAUM, 2011). Ao longo do 

caminho são utilizados amplificadores para reforçar o sinal entregue (TANENBAUM, 2011). 

Assim, o serviço de TV a Cabo é aquele em que os sinais são distribuídos aos usuários 

transportados por meio físico (BRASIL, 1997b). 

Dessa forma, um sistema de TV a cabo pode ser dividido, em uma visão macro, em duas 

partes: o headend, onde estão localizadas as antenas, misturadores e amplificadores, sendo 

responsável por receber, combinar, equalizar e amplificar os sinais recebidos, e a distribuição, 

que é realizada pelo cabeamento, divisores e tomadas (PILNICK, BAER, 1973; ROSI, 2007; 

THEVEAR, 2004). 

O headend é o local onde os sinais dos canais de TV são recebidos e retransmitidos para 

os diversos usuários/assinantes (PILNICK, BAER, 1973; ROSI, 2007). Para que se possa projetar 

um headend, é necessário saber quais e quantos canais de TV serão distribuídos, quais as suas 

origens e o nível com que chegam, sendo necessário modulá-los em um canal e adicioná-los ao 

sistema de distribuição. (THEVEAR, 2004). As antenas são instaladas neste local para captar os 

sinais de TV enviados via broadcast (PILNICK, BAER, 1973). 

Além dos canais recebidos já finalizados, o headend também é capaz de fazer geração 

local (PILNICK, BAER, 1973; ROSI, 2007), padrões de barras coloridas, proteção dos canais 

codificados para pagamento sob demanda e processamento de todos os sinais recebidos para 

distribuição, sendo que os usuário, para visualizarem os canais codificados, necessitam do uso de 

decodificadores (ROSI, 2007). 

Em seguida, é necessário combinar os sinais usando misturadores e, depois, amplificá-los, 

para então distribuí-los (PILNICK, BAER, 1973). Os misturadores são utilizados para misturar e 

equalizar os sinais de TV que serão distribuídos. Já os moduladores servem para modular o sinal 

para uma portadora de rádio frequência, enquanto os amplificadores aumentam os sinais em suas 
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entradas para que o nível de saída seja satisfatório para compensar as perdas que ocorrem ao 

longo do sistema de distribuição (THEVEAR, 2004). 

O sistema de distribuição é formado por componentes ativos, como os amplificadores, e 

por componentes passivos, como os cabos coaxiais, cabos ópticos, acopladores direcionais 

(ROSI, 2007). O cabo coaxial é o meio físico pelo qual o sinal trafega e é distribuído aos usuários 

(THEVEAR, 2004), sendo composto por um condutor central, por onde trafegam os sinais, 

revestido por material isolante, envolvidos por uma malha condutora externa, que funciona como 

uma blindagem, que dificulta a entrada de ruídos no tráfego da informação, e, por fim, em sua 

parte mais externa existe uma capa protetora. O cabo coaxial mais utilizado nos sistemas de TV a 

cabo e antena coletiva são de 75 ohms (PILNICK, BAER, 1973; TANENBAUM, 2011). 

O decodificador ou decoder é o equipamento que fica no assinante e recebe o sinal do 

cabo coaxial e o decodifica para ser exibido na TV (ROSI, 2007). 

 

2.3 Controle da Administração Pública 

Há muitos anos, a Administração Pública Federal tem dado preferência pela execução 

indireta de grande parte dos serviços que prestam suporte a suas áreas finalísticas, denominada, 

comumente, de terceirização de serviços (BRASIL, 2012b, p. 13). 

Assim, os serviços de TV por Assinatura que são utilizados pelas áreas-fim da Câmara 

dos Deputados e usados pelos órgãos da Administração Pública Federal, tais como Presidência da 

República e Ministério da Justiça, são prestados mediante a celebração de contratos com as 

operadoras de telecomunicações autorizadas pela Anatel a fornecer tais serviços.  

Quando um novo contrato vai ser firmado, é necessário que a contratação seja guiada por 

um conjunto de boas práticas, com o intuito de que os recursos sejam mais bem aproveitados, 

levando-se em consideração aspectos importantes, como agregação de valor e gestão de riscos, 

além de que atendam às disposições legais e aos princípios básicos da Administração Pública, 

como isonomia, economicidade, eficiência, publicidade e legalidade (BRASIL, 2012b, p. 14). 

Assim, uma contratação deve ser efetivada quando há agregação de valor ao negócio da 

entidade, o serviço contratado está de acordo com o alinhamento estratégico da alta 

administração e é possível minimizar os riscos associados (BRASIL, 2012b, p. 36). 
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É na execução do contrato que os atores responsáveis pela gestão atuam para que os 

resultados almejados com a contratação sejam atingidos e a necessidade da qual surgiu a 

contratação seja atendida, de acordo com elementos como o modelo de gestão do contrato, que 

pode incluir os mecanismos para seu acompanhamento e fiscalização (BRASIL, 2012b, p. 34). 

Com isso, quando um contrato é celebrado com a Administração Pública, diversos tipos 

de controle podem ser demandados, entre os quais estão o controle social, desempenhado pela 

sociedade, o controle externo, desempenhado pelo Congresso Nacional, apoiado pelo TCU, os 

controles internos, que podem ser exercidos pela Controladoria Geral da União – CGU, pelas 

unidades de auditoria interna do próprio órgão e aqueles definidos pelos gestores envolvidos 

diretamente com os processos de trabalho (BRASIL, 2012b, p. 38). 

Dessa forma, várias são as conceituações de controle na literatura, sendo que uma 

possível definição é ação que modifica o risco, podendo incluir qualquer processo, política, 

dispositivo, práticas ou outras ações que modificam o risco (ABNT, 2009). O controle é parte 

integrante de todas as organizações, visto que as atividades da administração são o planejamento, 

a organização, a direção e o controle dos seus atos e recursos para atingir os objetivos 

estabelecidos (BONOMO, 2017). 

O controle está vinculado ao acompanhamento da execução de alguma ação e sua 

consequente comparação com a intenção ou ação planejada, tendo a função de garantir o 

atingimento de objetivos ou a preservação de um padrão de desempenho, identificar a verdadeira 

necessidade de modificar a ação ou o resultado almejado e verificar se a ação realmente está 

sendo executada (MAXIMIANO, 2002). 

O controle, na origem do Estado Liberal, era realizado, apenas, relativamente à legalidade 

dos atos administrativos. Entretanto, o direito dos administrados, atualmente, está relacionado em 

fiscalizar, além da legalidade, se a destinação de recursos foi lícita, razoável, moral e eficiente 

(BONOMO, 2017). 

Novas modalidades de controle passam a ser criadas, uma vez que a sociedade provoca e 

cobra a modernização dos mecanismos de controle da Administração Pública (BONOMO, 2017). 

Assim, os gestores públicos podem criar controles internos para os processos de trabalho, com o 

objetivo de minimizar a probabilidade ou efeito dos riscos identificados. Entretanto, o gestor 
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somente deve implementar um determinado controle interno se considerar que os resultados 

esperados com a implantação do controle superam o seu custo (BRASIL, 2012b, p. 40). 

O controle interno pode ser definido como um processo orientado pela estrutura de 

governança e demais integrantes da organização, criado com o objetivo de proporcionar 

segurança razoável ao atingimento dos seus objetivos relacionados a operações, divulgação e 

conformidade (COSO, 2013). 

Os órgãos da Administração Pública podem criar controles internos por diversos motivos, 

dentre os quais pode-se destacar: para que as contratações agreguem valor ao negócio, para que 

os riscos de tais contratações sejam gerenciados, que elas sejam realizadas de acordo com as 

disposições legais e com os princípios básicos da Administração Pública e que os recursos 

envolvidos sejam bem utilizados, não só os recursos financeiros, mas também os recursos 

humanos (BRASIL, 2012b, p. 21). O controle interno auxilia as entidades a alcançar seus 

objetivos e a sustentar seu desempenho (COSO, 2013). 

Uma possível classificação para os controles internos é a divisão em: 

a) Preventivos: aqueles criados para minimizar a ocorrência ou impacto de um erro, 

omissão ou ato malicioso; 

b) Detectivos: aqueles utilizados para detectar e informar a ocorrência de um erro, 

omissão ou ato malicioso, porém, após o ocorrido; e 

c) Corretivos: aqueles que minimizam o impacto quando o risco se materializa 

(BRASIL, 2012b, p. 40). 

Entretanto, para instituições como INTOSAI (International Organization of Supreme 

Audit Institutions) e COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), não existem controles corretivos, pois os controles servem para prevenir ou 

detectar um determinado evento (BRASIL, 2012b, p. 40). 

O controle interno é composto por cinco componentes integrados: 

• ambiente de controle – conjunto de normas, processos e estruturas basilares para o 

desenvolvimento do controle interno; 

• avaliação de riscos – identificação e avaliação dos riscos ao atingimento dos 

objetivos; 
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• atividades de controle – ações criadas pelas políticas e procedimentos que 

auxiliam no cumprimento das diretrizes definidas pela administração para 

minimizar os riscos, desenvolvidas em todos os níveis da organização; 

• informação e comunicação – relacionados com a obtenção, geração, utilização e 

divulgação da informação, que flui em todos os níveis da organização; 

• atividades de monitoramento – atividades que certificam a organização da 

existência e do funcionamento de cada um dos cinco componentes do controle 

interno (COSO, 2013). 

A implementação de um sistema de controle interno eficaz reduz para níveis aceitáveis o 

risco de não atingimento do objetivo da organização, proporcionando uma segurança razoável a 

sua realização. Entretanto, ele não é capaz de impedir julgamentos equivocados ou decisões 

erradas ou eventos externos que impeçam a organização de atingir suas metas, podendo 

apresentar falhas, mesmo sendo um sistema eficaz (COSO, 2013). 

 

2.4 Gestão de Riscos 

Todas as organizações sofrem influências de fatores internos e externos que tornam 

incerto se e em que prazo alcançarão seus objetivos, sendo que o efeito de tal incerteza sobre os 

objetivos da organização é denominado de “risco” (ABNT, 2009). 

Qualquer atividade desenvolvida pelas organizações envolve risco, devendo, portanto, ser 

gerenciado, a partir de sua identificação, análise e avaliação se tal risco deve ser modificado pelo 

seu tratamento em relação aos critérios de risco adotados (ABNT, 2009). 

Assim, os riscos podem ser considerados como incertezas, com consequências que 

afetarão os processos e poderão ser positivas (oportunidades) ou negativas (ameaças) (BRASIL, 

2013c; COSO, 2007; HELDMAN, 2009). Normalmente, encara-se o risco sob o aspecto 

negativo, tentando evitá-lo. Porém, de acordo com as regras de controle interno do órgão, 

também é possível aceitar o risco ou transferi-lo. Em qualquer uma das situações a 

implementação de determinado tipo de controle deve ser efetivada caso os benefícios esperados 

sejam maiores que o seu custo de implantação/manutenção (ISACA, 2009 apud BRASIL, 2012b, 
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p. 42). Dessa forma, o controle pode ser entendido como a medida que modifica o risco (ABNT, 

2009). 

O gerenciamento de riscos é um processo executado com o objetivo de definir estratégias 

criadas para identificar em toda a organização eventos em potencial que possam afetá-la e 

administrar os riscos, mantendo-os compatíveis com o apetite a risco da organização e 

possibilitar o atingimento de seus objetivos (COSO, 2007). 

Quando não gerenciados de forma adequada, os riscos comprometem o atingimento dos 

objetivos, o cumprimento dos prazos, o controle dos custos e da qualidade de um programa, 

projeto ou entrega de um serviço (BRASIL, 2013c), podendo impedir a criação de valor ou 

mesmo destruir o valor existente (COSO, 2007), podendo-se destacar os seguintes motivos para 

se desenvolver uma gestão de riscos nas organizações: 

• aumentar a probabilidade de atingir os objetivos; 

• melhorar a identificação de oportunidades e ameaças; 

• melhorar a governança; 

• melhorar a confiança das partes interessadas; 

• melhorar os controles; 

• alocar e utilizar eficazmente os recursos para o tratamento de riscos; 

• melhorar a eficácia e a eficiência operacional; 

• melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes; 

• minimizar perdas (ABNT, 2009, p. 6). 

A direção para o gerenciamento de riscos é fornecida pelo mais alto nível da organização, 

mas deve ser gerenciado em todos os níveis de forma integrada, devendo ser incorporado aos 

processos, atividades e rotinas (BRASIL, 2013c; COSO, 2007). Tal gerenciamento não está 

voltado, apenas, para identificar, avaliar e administrar os riscos, mas também integra o processo 

de criação e preservação de valor (COSO, 2007). 

A atividade de gerenciamento de riscos deve ser voltada para o risco inerente, aquele 

proveniente de um risco específico antes que ações de gerenciamento sejam executadas 

(BRASIL, 2013c), e não para o risco residual, aquele remanescente após o tratamento do risco 

(ABNT, 2009). 
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Toda organização está inserida em um ambiente que determina a natureza e o contexto 

dos riscos a serem gerenciados (BRASIL, 2013c). Assim, é importante que a organização defina 

os parâmetros internos e externos que influenciam no atingimento de seus objetivos (ABNT, 

2009). 

 

Contexto Interno 

É necessário que o gerenciamento de riscos leve em consideração a organização em que 

está inserido, o que inclui o sistema de governança, políticas, objetivos, estrutura organizacional, 

recursos (humanos, materiais e financeiros), conhecimento, sistemas de informação, processo 

decisório, valores, partes interessadas, cultura organizacional, normas, modelos e diretrizes da 

organização, devendo haver alinhamento entre o processo de gerenciamento de riscos e o sistema 

de governança da entidade (ABNT, 2009; BRASIL, 2013c). 

O estabelecimento do contexto interno é muito importante, pois algumas organizações 

acabam por afetar o comprometimento, a credibilidade, a confiança e o valor organizacional por 

não reconhecerem as oportunidades para atingir seus objetivos estratégicos, de projeto ou de 

negócio (ABNT, 2009). 

 

Contexto Externo 

O ambiente no qual cada organização tenta atingir seus objetivos é o seu contexto externo 

(ABNT, 2009), que inclui interdependências com outras organizações que formam sua cadeia de 

valor, também chamada de Organização Estendida, assim como o macro ambiente externo que 

inclui economia, política, legislação (nacional e internacional) (BRASIL, 2013c, p. 16). 

 

2.4.1 O Processo de Gerenciamento de Riscos 

O conjunto de etapas e atividades relacionadas que são utilizadas para gerenciar os riscos 

origina o processo de gerenciamento de riscos, que pode ser decomposto em quatro: 

- identificação de riscos; 

- análise e avaliação de riscos; 
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- planejamento das respostas aos riscos; e 

- implementação, monitoramento e controle de riscos (BRASIL, 2013c, p. 20). 

 

Identificação de Riscos 

Esta etapa trata de definir os eventos de risco que podem afetar o atingimento dos 

objetivos e documentar suas características, tendo como resultado a definição da estratégia 

específica para gerenciar os riscos, devendo ocorrer enquanto existir o programa, projeto ou 

processo finalístico a ele vinculado (BRASIL, 2013c, p. 21). A finalidade desta etapa é listar os 

riscos baseados nos eventos que podem impactar o atingimento dos objetivos (ABNT, 2009). 

Após a identificação dos riscos, é necessária a sua classificação em categorias de acordo 

com as características de cada organização, com suas particularidades, não sendo, pois, possível 

se ter uma classificação única para todas as organizações (BRASIL, 2013c, p. 23). 

Para a obtenção de dados e informações que possibilitem a identificação adequada dos 

riscos é necessária a utilização de ferramentas que facilitem o desenvolvimento desta atividade, 

sendo que as mais utilizadas são: 

• brainstorming; 

• entrevistas; 

• análise de listas de verificação de riscos (BRASIL, 2013c, p. 25). 

É importante que, ao identificar os riscos, sejam consideradas as possíveis reações em 

cadeia e suas consequências, mesmo que a origem ou causa do risco não esteja evidente (ABNT, 

2009). 

Ao finalizar esta etapa, é importante que cada risco identificado possua um responsável 

por gerenciá-lo e monitorá-lo, que será denominado “proprietário do risco” (BRASIL, 2013c, p. 

25). 
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Análise e Avaliação de Riscos 

Após a identificação, cada risco será classificado quanto a sua probabilidade de 

ocorrência e o impacto para a organização. Esta etapa é basilar para a seguinte, a de planejamento 

de respostas a riscos (BRASIL, 2013c, p. 27). 

O objetivo principal da análise de riscos é desenvolver uma compreensão sobre os riscos, 

fornecendo subsídios para a avaliação de riscos e para as estratégias e métodos mais adequados 

para seu tratamento, podendo ser desenvolvida em diversos graus de detalhe, dependendo do 

risco, da finalidade da análise e das informações, dados e recursos disponíveis, sendo que essa 

análise pode ser qualitativa, semiquantitativa ou quantitativa, ou uma combinação destas (ABNT, 

2009). 

Já a avaliação de riscos tem por finalidade auxiliar a tomada de decisões baseada na 

análise de riscos, comparando o nível de risco encontrado durante o processo de análise com os 

critérios de risco definidos no momento em que o contexto foi considerado (ABNT, 2009). 

Assim, uma das principais ferramentas para a análise e avaliação de riscos é a Matriz de 

Probabilidade e Impacto, que posiciona e avalia as combinações de probabilidade e impacto. Esta 

ferramenta possibilita uma demonstração visual dos níveis de tolerância a riscos da organização 

(BRASIL, 2013c, p. 27). 

Vale salientar que os riscos podem se diferenciar quanto ao nível de urgência, ou seja, 

com relação ao tempo necessário para respostas, mesmo possuindo mesma probabilidade e 

impacto. Assim, pode-se criar uma escala complementar para auxiliar a análise (BRASIL, 

2013c), sendo importante que os controles existentes e sua eficácia e eficiência sejam 

considerados (ABNT, 2009). 

 

Planejamento de Respostas a Riscos 

Esta etapa está relacionada à proposição de respostas aos riscos mapeados de modo a 

maximizar as oportunidades e minimizar as ameaças ao atingimento dos objetivos, sendo que as 

ações executadas para tratar os riscos são as de controle (BRASIL, 2013c, p. 33). Uma vez 

implementada resposta, serão fornecidos novos controles ou modificados os existentes (ABNT, 

2009). 
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As respostas são elaboradas de acordo com o nível do risco, considerando-se seus custos e 

benefícios, podendo envolver um ou mais dos tipos a seguir: 

• aceitar o risco – o risco é tolerado, sem a execução de ação específica; 

• mitigar o risco – reduzir a probabilidade e/ou impacto a níveis aceitáveis; 

• transferir o risco para terceiros – através de seguros ou contratos de garantia; 

• eliminar o risco – por meio da redução de escopo, alteração de requisitos 

(BRASIL, 2013c, p. 33); 

• aumentar o risco – para se tirar proveito de uma oportunidade (ABNT, 2009). 

Ao escolher as respostas aos riscos, é fundamental que a organização leve em 

consideração os valores e as percepções das partes interessadas e o modo mais adequado de 

comunicação com elas (ABNT, 2009). 

 

Implementação, Monitoramento e Controle de Riscos 

Etapa na qual são implementadas as atividades definidas pela estratégia de gerenciamento 

de riscos, monitorando os riscos mapeados e assegurando a eficácia do controle (BRASIL, 2013c, 

p. 37). 

Esta etapa envolve um processo cíclico que consiste em avaliar a implementação de riscos 

já realizada, se os níveis dos riscos residuais são toleráveis, e a avaliação da eficácia dessa 

implementação. Caso os riscos residuais não sejam toleráveis, será necessário reavaliar o seu 

gerenciamento, com novas implementações (ABNT, 2009). 

A escolha da melhor opção para gerenciar os riscos é um processo que envolve sopesar os 

custos e esforços de implementação e os benefícios que serão obtidos. É fundamental que as 

decisões considerem os riscos que necessitam de um tratamento economicamente não justificável 

(ABNT, 2009). 

O próprio gerenciamento de riscos pode introduzir novos riscos, pois pode derivar do 

fracasso ou da ineficácia das medidas adotadas. Além disso, pode introduzir, também, riscos 

secundários que precisem ser avaliados, tratados, monitorados e analisados criticamente, sendo, 

pois, fundamental que sejam verificados no plano de gerenciamento inicial e que não sejam 
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tratados como um novo risco. Assim, o monitoramento deve constar do plano de gerenciamento 

de modo a garantir que as medidas continuem eficazes (ABNT, 2009). 

Dessa forma, é preciso que o monitoramento desenvolva procedimentos de checagem ou 

observação regulares (ABNT, 2009), alinhados com o sistema de governança da organização 

(BRASIL, 2013c, p. 37), podendo ser periódicos ou realizados em resposta a um evento 

específico (ABNT, 2009; COSO, 2007), com o intuito de garantir que os controles sejam eficazes 

e eficientes no projeto e na operação, de obter informações complementares para aperfeiçoar o 

processo de avaliação dos riscos, de detectar mudanças nos contextos interno e externo, devendo 

os resultados serem registrados e reportados externa e internamente conforme apropriado 

(ABNT, 2009). 

Assim, é possível verificar, por meio da Figura 1, a existência de um relacionamento 

direto entre os objetivos da organização e os componentes do gerenciamento de riscos 

corporativos (COSO, 2007). 

Figura 1 – Matriz tridimensional em forma de cubo 

 
    Fonte: COSO, 2007. 
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2.4.2 As três linhas de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles 

Com base na literatura apresentada, fica nítido que não basta que existam atividades de 

controle e gestão de riscos se ambos não forem abordados de forma coesa e coordenada, para que 

não haja lacunas nos controles estabelecidos, nem sobreposições desnecessárias e que os riscos 

significativos não deixem de ser identificados e gerenciados de forma apropriada.  

Assim, têm surgido melhores práticas com o intuito de auxiliar as organizações a 

desenvolver as atividades de gerenciamento de riscos com uma abordagem sistemática, como o 

modelo das Três Linhas de Defesa, que visa ao melhoramento da comunicação do gerenciamento 

de riscos e controle por meio do esclarecimento dos papeis e responsabilidades essenciais e no 

qual cada uma das linhas desenvolve uma atividade distinta dentro da estrutura mais ampla de 

governança, sendo que as três linhas são: controles da gerência, funções de controle de riscos e 

supervisão da conformidade e avaliação independente, conforme Figura 2 (IIA, 2013). 

Figura 2 – Modelo de Três Linhas de Defesa 

 
   Fonte: IIA, 2013. 

 

1a. Linha de Defesa: Gestão Operacional 

Os riscos são gerenciados pelos gerentes operacionais, que têm propriedade sobre eles, 

sendo, ainda, responsáveis por implementar as ações corretivas para corrigir deficiências em 

processos e controles. Assim, a gerência operacional tem a responsabilidade de manter controles 

internos eficazes e por orientar procedimentos de riscos e controle diariamente, identificando, 
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avaliando, controlando e mitigando os riscos, para garantir o alinhamento entre as atividades e as 

metas e objetivos. Além disso, deve haver controles de gestão e de supervisão adequados em 

prática, para garantir a conformidade e para enfatizar colapsos de controle, processos 

inadequados e eventos inesperados (IIA, 2013). 

 

2a. Linha de Defesa: Funções de Gerenciamento de Riscos e Conformidade 

As funções implementadas pela gerência nesta linha são de gestão, podendo, portanto, 

intervir diretamente, capaz de modificar e desenvolver o controle interno e os sistemas de riscos. 

Assim, a gerência tenta garantir que a primeira linha de defesa seja apropriadamente 

desenvolvida  e posta em prática, operando conforme determinado, por meio do desenvolvimento 

de, pelo menos, três funções: 

a) Função (Comitê) de Gerenciamento de riscos – para facilitar e monitorar a 

implementação de práticas eficazes de gerenciamento de riscos pela gerência 

operacional e auxiliar os proprietários de riscos a definir o apetite a risco e a 

comunicar, de modo adequado, informações relacionadas a riscos em toda a 

organização. 

b) Função de Conformidade – para monitorar riscos específicos, reportando 

diretamente à alta administração e/ou ao órgão de governança. 

c) Função de Controladoria – para monitorar os riscos financeiros e questões 

relacionadas às finanças da organização (IIA, 2013) 

 

3a. Linha de Defesa: Auditoria Interna 

A auditoria interna fornece avaliações sobre a eficácia da governança, do gerenciamento 

de riscos e dos controles internos, sendo que os auditores internos subsidiam o órgão de 

governança e a alta administração com avaliações abrangentes baseadas no maior nível de 

independência e objetividade dentro da organização (IIA, 2013). 
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Independentemente do tamanho e da complexidade das organizações, essas três linhas de 

defesa deveriam existir, sendo que o gerenciamento de riscos se torna mais sólido quando elas 

estão separadas e claramente definidas (IIA, 2013). 

 

2.5 Sigmas 

A Câmara dos Deputados dispõe de diversos sistemas para auxiliar o desenvolvimento de 

suas atividades, dentre os quais encontra-se o Sistema de Gestão de Material e Serviço da Câmara 

dos Deputados – Sigmas, que foi criado em 1999 e era, em 2015, o maior sistema informatizado 

em funcionamento na Casa (BRASIL, 2015). 

O Sigmas é muito importante para o funcionamento de todas as atividades que envolvem 

a prestação de serviços na Câmara, a aquisição de bens e a gestão correspondente de suas ações. 

Em 2015, era composto por 12 módulos integrados, necessitando, assim, de uma atividade de 

coordenação entre os vários departamentos e coordenações que o utilizam em suas rotinas de 

trabalho (BRASIL, 2015). 

Dentre as diversas partes do sistema encontra-se o módulo Patrimônio, utilizado para 

controle patrimonial dos bens móveis e imóveis da Câmara dos Deputados, cuja competência está 

a cargo do Departamento de Material e Patrimônio – Demap, através de sua Coordenação de 

Patrimônio, a quem compete, dentre outras funções, proceder ao registro patrimonial e manter o 

respectivo cadastro, desde o tombamento inicial, dos bens móveis e imóveis adquiridos, 

registrando eventuais alterações ocorridas e manter o controle dos bens de terceiros instalados ou 

em trânsito nas dependências da Câmara dos Deputados, bem como daqueles que foram locados 

ou cedidos à Casa (BRASIL, 1997a). 
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3 BUSINESS CASE 

 

3.1 Justificativa 

A Câmara dos Deputados, atualmente, é composta por 513 deputados, 3.120 servidores 

efetivos, 1.681 cargos de natureza especial – CNE, 10.553 secretários parlamentares, 3.180 

terceirizados, além de estagiários e pró-adolescentes (BRASIL, 2017a). Tem a sua missão 

definida no Ato da Mesa Nº 59, de 08/01/2013: 

Representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar os atos da Administração Pública, 
com o propósito de promover a democracia e o desenvolvimento nacional com justiça 
social. (BRASIL, 2013a) 

Para que a instituição possa cumprir sua missão, é fundamental a participação do apoio 

administrativo no auxílio às atividades desenvolvidas pelos parlamentares. Assim, o apoio 

técnico-administrativo tem sua missão descrita no site da Câmara: 

Dar suporte à atividade parlamentar, com qualidade e ética, contribuindo para o seu 
contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência. (BRASIL, 2017b). 

Assim, para que a equipe do apoio técnico-administrativo possa bem desempenhar suas 

funções, é necessário o fornecimento contínuo de informações para subsidiar as ações dos 

parlamentares. Dessa forma, com o intuito de fornecer essas informações de forma contínua e de 

maneira mais rápida, a Câmara dos Deputados resolveu disponibilizar aos seus integrantes as 

informações fornecidas pela mídia televisiva por meio do serviço de TV por assinatura. 

Atualmente a Câmara possui um contrato de televisão por assinatura, Nº 030/2017, com a 

empresa Claro S.A., usualmente conhecida pelo antigo nome – NET, que prevê o fornecimento 

de 730 pontos de TV por assinatura, ao custo unitário de R$ 22,00 por equipamento, perfazendo 

um total mensal pago de R$ 16.060,00. 

O Departamento Técnico – Detec é o órgão da Diretoria Administrativa – Dirad 

responsável por disponibilizar aos integrantes da Câmara dos Deputados os serviços de 

telecomunicações necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Em sua estrutura existe a 

Coordenação de Engenharia de Telecomunicações e Audiovisual – Coaud, que tem dentre suas 

atribuições descritas por meio do Ato da Mesa Nº 140, de 20/05/2014, a de “fiscalizar os serviços 

contratados relativos às atividades da Coordenação” (BRASIL, 2014a). 
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Dessa forma, a atividade de fiscalização do supracitado contrato foi atribuída à Seção de 

Manutenção Técnica – Semat da Coaud, uma vez que possui os técnicos em eletrônica 

responsáveis pela manutenção dos serviços de sua responsabilidade. 

Conforme mapeamento do processo realizado em fevereiro de 2017, com base em uma 

visão macro do processo de fornecimento de ponto de TV por assinatura, foi possível verificar, 

conforme consta do APÊNDICE A – Mapeamento do Processo (as is), que o processo atual para 

instalação de um novo ponto de TV por assinatura prevê uma solicitação do demandante do 

serviço à Semat, que elabora um parecer técnico quanto à possibilidade técnica de instalação do 

equipamento e encaminha a solicitação para o Departamento de Material e Patrimônio - Demap.  

No Demap, é iniciado o sub processo de aditivar contrato, pois, como o serviço é 

fornecido por meio de um contrato firmado pela Câmara dos Deputados e a empresa Claro, para 

que um usuário adicional tenha acesso ao serviço é necessário que um novo conjunto de 

equipamentos seja disponibilizado pela empresa. Assim, a efetivação de um aditivo contratual é 

indispensável. 

Após o trâmite da etapa anterior, a Semat é comunicada da assinatura do novo aditivo e 

comunica e instala os equipamentos no local indicado pelo solicitante do serviço. 

Assim, pelo análise do processo, é possível perceber que não existe uma avaliação 

qualitativa da solicitação do demandante. Além disso, como não existe um formulário próprio 

para solicitação do serviço, os usuários não têm a obrigação de justificar o pedido. Essa 

justificativa ocorreu, no ano de 2016, com base nos pedidos encaminhados à Semat, em cerca de 

25% das solicitações, sendo que todas as justificativas se referiam à necessidade de canais de 

notícias 24 horas.  

Vale salientar que, para que o serviço possa ser fornecido, é necessária a instalação de um 

conjunto de equipamentos que decodificam o sinal. Tais equipamentos são disponibilizados à 

Câmara em regime de comodato. Dessa forma, o dano causado de forma dolosa ou a ausência de 

qualquer uma das partes integrantes do sistema enseja o ressarcimento à operadora dos itens 

faltantes, conforme previsto no Contrato Nº 2017/030.0. Com isso, seria necessário um sistema 

de controle para minimizar o risco de ausência de algum componente e aumento do custo 

contratual por ressarcimento à empresa contratada. 
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A Câmara dos Deputados também disponibiliza uma outra grade de canais por meio de 

uma infraestrutura própria, denominada internamente de Antena Coletiva, mas que, na verdade, é 

um serviço de TV a Cabo privado, com todos os componentes previstos para esse tipo de sistema, 

como o headend e rede de distribuição (BRASIL, 2010; TANENBAUM, 2011), onde são 

disponibilizados, por exemplo, os canais que contêm as transmissões das sessões que ocorrem 

nos plenários de comissões. Esse serviço possui capacidade e capilaridade suficiente para atender 

todos os usuários da Casa Legislativa e, por ser um serviço de telecomunicações, também é 

mantido pela Semat/Coaud. 

Assim, não obstante a necessidade de prover informações e notícias por meio dos canais 

da TV por assinatura, a Câmara dos Deputados poderia modificar o processo atual, com o intuito 

de diminuir o custo contratual e de controle e, ao mesmo tempo, aumentar o alcance da 

disponibilização dos canais de notícias aos integrantes da Casa. 

 

3.2 Informações Históricas 

O serviço de TV por assinatura começou a ser prestado na Câmara dos Deputados pela 

empresa NET em 1998, quando da criação da TV Câmara, com o objetivo de transmitir a 

programação dessa emissora, devido à necessidade dos usuários para acompanhamento das 

atividades legislativas, uma vez que o acompanhamento das informações por meio da Internet 

ainda era deficitário e não havia sistema de TV a Cabo (antena coletiva) da instituição, conforme 

consta do Processo N. 98/101233. Dessa forma, foi implantado um sistema de distribuição de 

sinal de TV por assinatura para os usuários de modo a atender a essa necessidade de 

acompanhamento das atividades transmitidas pela emissora da Casa. À época, não havia 

necessidade da utilização de equipamentos decodificadores de sinal para utilização desse serviço. 

O sistema de antena coletiva da Câmara dos Deputados começou a ser implantado no 

mesmo ano, com o objetivo principal de transmitir internamente as sessões realizadas nos 

Plenários de Comissões que, muitas vezes, não eram cobertas pela TV Câmara. 

Entretanto, esse sistema era precário e limitado, não sendo capaz de atender à demanda 

nem à qualidade esperada pelos usuários, conforme demonstrado pelas entrevistas realizadas com 

a equipe técnica da Coaud que atuava à época. Com isso, muitas antenas foram instaladas 
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indistintamente nas edificações, principalmente, no telhado do Anexo II, modificando, assim, o 

projeto arquitetônico original, motivando a reestruturação do sistema e a retirada dessas antenas. 

Dessa forma, em 2005, foi iniciado o projeto de modernização do sistema de antena 

coletiva por meio do Processo nº 152.830/2005, com o objetivo de ampliar sua capacidade e 

melhorar a qualidade dos sinais fornecidos. 

Em 2008, teve início o projeto de implantação do sistema de antena coletiva para 

transmitir os sinais da TV aberta e os gerados internamente, como as transmissões das reuniões 

de comissões, para todos os usuários internos, tendo sido concluído em 2010. 

O sistema de TV a cabo, chamado internamente de antena coletiva, disponibilizado a 

partir de então pode ser comparado aos sistemas utilizados por grandes distribuidoras de sinais, 

como a NET, conseguindo absorver toda a demanda que existia e, ainda, com capacidade de 

expansão e distribuindo cerca de 30 canais, dentre os quais figuravam a TV Câmara e a TV 

Senado. 

Assim, conforme definido na literatura, foi criado um headend para modular os sinais nos 

canais pretendidos e redistribuí-los aos usuários (THEVEAR, 2004). Além disso, foram 

instaladas as antenas para captar os sinais da TV aberta (broadcast) e inseri-los, também, na 

grade de canais da antena coletiva (PILNICK, BAER, 1973). Com isso, a grade de canais 

fornecida é a contida no Quadro 1, composta pelos canais da TV aberta e aquele de geração 

própria (PILNICK, BAER, 1973; ROSI, 2007), dos eventos realizados nas comissões e auditórios 

da Câmara dos Deputados. Uma parte do conjunto de equipamentos que compõem o headend 

pode ser visualizado na Figura 3. 
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Figura 3 – Equipamentos do headend. 

 
Fonte: elaboração própria. 

Quadro 1 – Grade de canais da antena coletiva da Câmara dos Deputados 
Canal Sinal Canal Sinal 

2 TV Brasil 26 Plenário 06 
4 TV Bandeirantes 27 Plenário 07 
6 TV Brasília 28 Plenário 08 
7 TV Senado 29 Plenário 09 
8 Rede Record 30 Plenário 10 
10 Rede Globo 31 Plenário 11 
12 SBT 32 Plenário 12 
13 TV Câmara - PALM 33 Plenário 13 
16 TV Câmara - NTSC 34 Plenário 14 
17 TV Justiça 35 Plenário 15 
21 Plenário 01 36 Plenário 16 
22 Plenário 02 37 Auditório Nereu Ramos 
23 Plenário 03 38 Plenário Ulysses Guimarães 
24 Plenário 04 46 Record News 
25 Plenário 05 

Fonte: elaboração própria. 
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Entretanto, apesar da conclusão da implantação e a disponibilização do serviço para todos 

os usuários da Câmara, o serviço de TV por assinatura continuou sendo fornecido, pois a 

necessidade dos usuários havia mudado, uma vez que necessitavam de programações que 

pudessem fornecer notícias de forma ininterrupta, como o serviço prestado pelos canais de 

notícias 24 horas. Assim, passaram a coexistir dois sistemas de fornecimento de informações 

televisivas: o próprio da Câmara dos Deputados – a Antena Coletiva, e o contratado com a NET – 

a TV por assinatura.  

A partir de fevereiro de 2014, a NET mudou a tecnologia de analógica para digital, que 

fez com que o sinal deixasse de ser enviado sem codificação por meio do cabo e exigiu que, para 

que o serviço pudesse ser utilizado, fossem instalados equipamentos decodificadores para que os 

usuários conseguissem utilizar o serviço, conforme consta do aditivo contratual nº 2011/21.8. 

Dessa forma, tal aditivo previu a instalação de 657 pontos de acesso ao serviço de TV por 

assinatura, com o fornecimento dos equipamentos necessários em regime de comodato. Assim, 

para que novos pontos pudessem ser instalados, a partir de então, seria necessário que o contrato 

fosse aditivado. 

Com isso, apenas 657 equipamentos de televisão passaram a contar com o serviço de TV 

por assinatura, enquanto que o serviço de antena coletiva passou a ser fornecido a todos os 

equipamentos, inclusive àqueles que possuíam o equipamento da NET. Além disso, a Câmara dos 

Deputados passou a ser, também, responsável pelos equipamentos fornecidos pela empresa, visto 

que o extravio do equipamento e/ou o dano causado ensejaria o seu ressarcimento. 

 

3.3 Diagnóstico 

O Quadro 2, elaborado a partir da análise dos contratos de TV por assinatura, mostra a 

evolução dos gastos com o serviço de TV por assinatura na Câmara dos Deputados, no período de 

07/02/2011 a 07/06/2017, data em que ocorreu o último aditivo contratual, com o correspondente 

quantitativo de pontos adicionados em cada um e do valor mensal pago. As linhas em negrito 

correspondem às renovações contratuais, sem aumento no quantitativo de pontos. 
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Quadro 2 - evolução do número de pontos de TV por assinatura e gastos associados na Câmara dos Deputados. 
Contrato Data Nº de pontos Valor mensal Nº de pontos 

adicionais 
2011.021.0 07/02/2011 629 R$ 11.248,33 - 

2011.021.1 06/09/2011 630 R$ 11.266,17 1 

2011.021.2 06/02/2012 631 R$ 11.284,01 1 

2011.021.3 18/07/2012 635 R$ 11.355,37 4 

2011.021.4 06/09/2012 639 R$ 11.426,73 4 

2011.021.5 06/02/2013 639 R$ 11.426,73 0 

2011.021.6 07/08/2013 644 R$ 11.515,93 5 

2011.021.7 07/10/2013 649 R$ 11.605,13 5 

2011.021.8 06/02/2014 653 R$ 12.994,70 4 

2011.021.9 04/11/2014 657 R$ 13.074,30 4 

2011.021.10 06/02/2015 679 R$ 13.512,10 22 

2011.021.11 07/12/2015 688 R$ 13.691,20 9 

2011.021.12 05/02/2016 688 R$ 14.530,56 0 

2011.021.13 07/07/2016 704 R$ 14.868,48 16 

2017.030.0 07/02/2017 704 R$ 15.488,00 0 

2017.030.1 07/06/2017 730 R$ 16.060,00 26 

Fonte: elaboração própria. 

 

Vale salientar que, após a data do último aditivo, 07/06/2017, houve a solicitação de 10 

novos pontos, com base nos pedidos encaminhados à Coaud, que ainda não foram atendidos 

devido ao fato de ser necessário aditivar o Contrato Nº 2017/030.1 e que esse último aditivo já foi 

autorizado, porém, ainda não havia sido feita a instalação dos equipamentos até o momento da 

confecção do presente trabalho. 

Em que pese os valores mensal e anual serem relativamente baixos, R$ 16.060,00 e R$ 

192.720,00 respectivamente, o problema reside no fato de que tal serviço não abrange a 

totalidade dos integrantes da Câmara dos Deputados, mas, apenas, os locais que possuem o 

equipamento decodificador, pois, conforme dados obtidos pelo Sigmas, em 16/10/2017, existiam 

1384 aparelhos de televisão pertencentes à Casa, enquanto que, em levantamento realizado em 

fevereiro de 2017 pela Semat, existiam 585 aparelhos particulares instalados. Ou seja, apenas 
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37,07% dos equipamentos de TV existentes nas dependências da Câmara poderiam contar com 

acesso ao serviço de TV por assinatura. 

Além disso, a manutenção dos pontos de TV por assinatura gera diversos gastos 

associados além do custo mensal do contrato, pois, atualmente, há a necessidade, por parte da 

Coaud, de se manter dois técnicos dedicados exclusivamente à manutenção deste serviço, o que 

representa um custo mensal estimado de R$ 18.821,54, conforme apurado pela tabela de valores 

do Contrato Nº 2015/105.1, devido a grande quantidade de eventos relacionados com o serviço 

de TV por assinatura, pois, segundo os dados obtidos pelo sistemas de Ordens de Serviço da 

Semat, em 2016, aproximadamente 11% dos chamados foram destinados ao atendimento de 

demandas relacionadas a esse serviço, e, de janeiro a agosto de 2017, em torno de 9%. Assim, 

com a atual redução do quadro de técnicos da Semat, é necessário que haja um uso mais eficiente 

dos recursos disponíveis, financeiros, tecnológicos e humanos (BRASIL, 2012b).  

A grade de canais fornecida pelo contrato Nº 2017/030.1 é a constante do ANEXO A, 

sendo composta por 75 canais. Entretanto, apenas 04 destes canais são especializados em 

notícias, ou seja, apenas 5,33% dos canais fornecidos estão relacionados com a necessidade 

especificada pelos ususários. 

Outro ponto de atenção é o relativo aos equipamentos fornecidos pela empresa, pois, uma 

vez que o fornecimento é sob regime de comodato, tais equipamentos devem ser mantidos e 

cuidados pela Câmara dos Deputados. Cada conjunto de equipamentos é composto pelos 

seguintes itens: 

• Decoder; 

• Cartão; 

• Controle remoto; 

• Cabo de conexão com o aparelho de televisão; e 

• Fonte de alimentação. 

Entretanto, como não há uma definição formal de responsabilidade para os usuários do 

sistema, há muita dificuldade na responsabilização quando ocorre o extravio de algum item desse 

conjunto de equipamentos. Assim, quando é verificada a ausência de um item, é necessária a sua 
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reposição, seja por meio da aquisição do item comprado no mercado ou por solicitação à 

operadora. Em todos os casos, seria um custo a mais atribuído à Câmara dos Deputados. Tais 

equipamentos encontram-se distribuídos conforme Figura 4 

 

Figura 4 – Distribuição dos equipamento de TV por assinatura. 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Vale salientar que a Semat, no ano de 2015, iniciou um trabalho de elaboração de termos 

de responsabilidade, no qual aos equipamentos seriam atribuídos responsáveis pela sua guarda. 

Entretanto, devido à ausência de um sistema informatizado para controle do material por parte 

dos usuários, houve uma grande dificuldade em manter os registros atualizados, uma vez que, 

devido às movimentações internas na Casa, muitos usuários eram destinados para outros órgãos e 

a sua antiga carga patrimonial era atribuída a outro usuário. Porém, a Semat não era informada de 

tal movimentação e os termos anteriormente assinados ficavam desatualizados. Como o custo de 

tal controle ficou muito elevado, devido a grande quantidade de retrabalho executado, foi 

abandonado o preenchimento de tal termo, uma vez que um determinado controle interno 

somente deve ser executado quando os resultados esperados com a implantação do controle 

superam o seu custo (BRASIL, 2012b). 

Assim, cabe à Câmara dos Deputados identificar qual o apetite a risco que está disposta a 

assumir em relação à implementação ou não de um sistema informatizado para controle 
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patrimonial dos equipamentos: se aceita o risco de perda e o consequente pagamento à empresa 

ou se mitiga o risco, diminuindo a probabilidade de extravio dos equipamentos (ABNT, 2009; 

BRASIL, 2013c). 

 

3.4 Benefícios 

A partir do mapeamento do processo, percebe-se que, como não é realizada uma análise 

qualitativa para o fornecimento de um ponto de TV por assinatura, os usuários não necessitam 

justificar sua necessidade, bastando fazer a solicitação do serviço. Assim, foi proposta uma 

melhoria do processo, conforme APÊNDICE B – Mapeamento do Processo (to be), com a 

implementação de um formulário no sistema eDoc que contenha, obrigatoriamente, uma 

justificativa para a solicitação e a inclusão de um órgão para avaliar qualitativamente o pedido. 

Estima-se que o simples fato de haver a necessidade de justificar a necessidade e da análise 

qualitativa do pedido já inibirão as solicitações que não possuam justificativas.  

Espera-se um aumento da percepção de agregação de valor na utilização do serviço de TV 

a Cabo (antena coletiva) próprio da Câmara dos Deputados, pois todos os usuários poderão 

sintonizar os canais de notícias 24 horas que passarão a compor a grade fornecida constante do 

Quadro 1, acrescida desses canais que forem julgados necessários.  

Uma vez que, quando há justificativa na solicitação, a necessidade apontada pelos 

usuários da Câmara é disponibilização de canais de notícias 24 horas para desenvolvimento de 

suas atividades, e sendo estes canais componentes da grade da antena coletiva, tem-se a 

oportunidade de reduzir o quantitativo de pontos de TV por assinatura disponibilizados por meio 

do contrato, visto que a maioria dos canais disponibilizados não está associada com esse tipo de 

serviço, conforme ANEXO A – Grade de canais do pacote de TV por assinatura contratado. Tal 

medida se torna ainda mais importante diante do atual cenário de restrição econômica pelo qual o 

país atravessa. 

Com a implementação do controle patrimonial por meio do SIGMAS poderia ser 

minimizada a possibilidade de extravio de itens constantes do conjunto de equipamentos 

fornecidos, uma vez que constariam no registro da carga patrimonial dos usuários com maior 

possibilidade de sucesso na manutenção adequada de tais equipamentos e diminuição do risco de 

pagamento dos bens fornecidos em comodato à empresa contratada. 
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Assim, espera-se reduzir o custo de manutenção e de controle com o contrato de TV por 

assinatura, pois, como o registro seria totalmente eletrônico, diminuiria a quantidade de vistorias 

realizadas para atualização das planilhas de controle da Semat, liberando, assim, a equipe 

envolvida no processo para a realização de outras atividades relativas à seção, como o 

atendimento dos chamados de manutenção técnica e/ou a implantação de novos sistemas, ainda 

mais diante do quadro de redução do quantitativo de técnicos que compõem a equipe da Semat.  

Dessa forma, seria possível agregar valor ao negócio da Câmara dos Deputados, 

minimizando os riscos associados ao contrato (BRASIL, 2012b) e aumentando o controle, com a 

diminuição do seu custo, bem como melhorando a eficiência administrativa e utilização de 

recursos, conforme previsto no Ciclo de Gestão Estratégica 2012-2023 da Câmara dos 

Deputados. 

 

3.5 Benchmarking 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi realizado um benchmarking com outros 

órgãos da Administração Pública que possuem o serviço de TV por assinatura e/ou o de TV a 

cabo (antena coletiva) próprio, que foram: 

• Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJ; 

• Presidência da República – PR; e 

• Tribunal de Contas da União – TCU. 

O Ministério da Justiça possui um contrato de TV por assinatura com 74 pontos de acesso 

ao serviço com a empresa Claro S.A., sendo que, quase em sua totalidade, os equipamentos são 

utilizados para as atividades de classificação indicativa que ficam a cargo desse Órgão (BRASIL, 

2017). Assim, pela sua atividade, é necessário o fornecimento de uma grade de canais mais 

ampliada, visto que toda a programação necessita ser avaliada quanto à classificação atribuída. 

Entretanto, o ministério não dispõe de uma infraestrutura própria para fornecimento do serviço de 

TV a cabo. 

A Presidência da República – PR dispõe de dois contratos de TV por assinatura com as 

empresas Claro S.A. e SKY com o fornecimento aproximado de 700 pontos de acesso. Além 

disso, dispõe de um serviço de distribuição interna de canais, semelhante ao de antena coletiva, 
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por meio da tecnologia de IPTV. A PR tem grandes dificuldades em expandir o serviço 

contratado por conta das etapas para realizar um aditivo contratual e pelas dificuldades para 

expandir o cabeamento para atendimento dos usuários devido ao fato de o edifício ser tombado e, 

com isso, ser muito difícil realizar as obras necessárias para adequação da infraestrutura. 

Já o Tribunal de Contas da União não dispõe de contrato para o fornecimento de TV por 

assinatura. Entretanto, possui a infraestrutura de antena coletiva para entregar os canais abertos 

disponíveis e aqueles de conteúdo produzido internamente.  

Tanto no caso da Presidência quanto do TCU há o desejo de fornecer os canais de notícias 

24 horas a todos os usuários do serviço, sem que seja necessária a utilização de equipamentos 

decodificadores de sinal, mas utilizando a infraestrutura existente de antena coletiva para 

ampliação do serviço, conforme proposto neste trabalho. 

 

3.6 Dificuldades 

Conforme descrito por Abpmp (2015), as maiores dificuldades para a implantação do 

presente projeto são as barreiras humanas, ou seja, a mudança de cultura das pessoas em aceitar, 

primeiramente, que um serviço seja retirado e receber a atribuição de responsabilidade pelos 

equipamentos. Assim, para o prosseguimento do projeto será fundamental o trabalho de 

convencimento dos usuários, mostrando a importância de tal mudança e os ganhos que a 

instituição terá com sua implantação. 

Caso o projeto não possa ser implantado, haverá grandes dificuldades com a manutenção 

e o controle dos equipamentos, uma vez que o quadro de técnicos da Semat sofreu reduções, 

impactando, diretamente, a continuidade das ações da seção, além do risco de aumento do 

quantitativo de equipamentos fornecidos no contrato. 

 

3.7 Alinhamento com o Planejamento Estratégico 

O projeto encontra amparo no Planejamento Estratégico da Câmara dos Deputados, uma 

vez que está inserido na diretriz estratégica número 7 - Gestão, alinhando-se com a linha de 

atuação que busca a melhoria da eficiência administrativa e da utilização dos recursos, do Ciclo 

de Gestão Estratégica 2012-2023, conforme Figura 5. 
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Uma vez que não se trata de um projeto corporativo, não sendo necessária, portanto, a 

aprovação do CGE, poderia ser desenvolvido como um projeto setorial no âmbito da Diretoria 

Administrativa. 

 

Figura 5 – Diretrizes e linhas de atuação da Câmara dos Deputados 

 
Fonte: <https://camaranet.camara.gov.br/web/gestao-estrategica/diretrizes-estrategicas2> 
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4 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

 

4.1 Escopo 

Compõem o escopo do presente projeto: 

a) o mapeamento do processo atual para fornecimento de ponto de TV por 

assinatura, sob uma visão macro do processo; 

b) a proposição de melhoria para aperfeiçoar o processo de fornecimento do 

serviço; 

c) a elaboração de um formulário para solicitação do serviço de TV por assinatura, 

contendo explicitamente um campo para justificar a necessidade do serviço e os 

canais que serão utilizados para o desenvolvimento das atividades; 

d) a implementação do sistema para controle dos equipamentos fornecidos em 

comodato; 

e) o levantamento dos requisitos necessários para fornecimento de canais 

especializados em notícias para todos os aparelhos de televisão existentes na 

Câmara dos Deputados; 

f) adequar a infraestrutura existente para a ampliação da grade de canais. 

 

4.1.1 Objetivo  

O objetivo geral do projeto de intervenção é realizar a melhoria no processo 

“Fornecimento do serviço de TV por assinatura”, com a implementação do controle dos 

equipamentos por meio do Sigmas e o fornecimento dos canais de notícias 24 horas a todos os 

equipamentos da Câmara dos Deputados, por meio da infraestrutura de antena coletiva, até 

dezembro de 2018, identificando os problemas atuais e as propostas de melhoria associando os 

benefícios e desvantagens de sua implementação. 

Os objetivos específicos que podem ser obtidos a partir do objetivo geral são os seguintes: 
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a) estabelecer um órgão para a análise qualitativa dos pedidos para fornecimento 

de pontos de TV por assinatura; 

b) avaliar o processo atual (as is), a partir da solicitação do usuário e identificar as 

possibilidades de melhoria (to be) e os possíveis riscos associados; 

c) aperfeiçoar o controle dos equipamentos fornecidos para prestação do serviço 

de TV por assinatura, por meio da utilização de um sistema informatizado; 

d) ampliar a grade de canais do sistema de antena coletiva, fornecendo canais 

especializados em notícias para todos os equipamentos conectados ao sistema. 

 

4.1.1 Não Escopo 

O sub processo do processo de fornecimento de TV por assinatura denominado “aditivar 

contrato” é executado pelo Departamento de Material e Patrimônio – Demap, sendo uma rotina 

executada pela Coordenação de Contratos – CCONT, não apenas para o contrato de fornecimento 

de TV por assinatura, mas para todos aqueles que necessitam ser aditivados. Assim, não está 

prevista a revisão desse processo de aditivos contratuais, uma vez que essa atividade já está 

prevista para ser avaliada por meio do projeto de “Implantação das aquisições de bens e serviços 

no sistema eDoc”, tratando-se de um projeto setorial da Dirad/Demap, com Termo de Abertura 

do Projeto assinado em 15/03/2017. 

Além disso, tendo em vista que a Câmara dos Deputados é um ente político, muitas vezes 

as regras utilizadas para decidir sobre o fornecimento de determinados serviços não podem ser 

uniformes. Dessa forma, não serão definidos os parâmetros que deverão ser utilizados pelo órgão 

que decidirá sobre a concessão ou não de um novo ponto de acesso ao serviço. 

O Demap também é o departamento responsável pela inclusão no Sigmas do registro dos 

bens adquiridos pela Câmara e pela vinculação a um responsável pela guarda do referido item. 

Assim, não serão definidas as rotinas que esse departamento utilizará para atualizar o sistema de 

controle dos equipamentos em comodato. 
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4.1.2 Entregas 

As principais entregas previstas para o projeto são: 

a) sistema de controle ; 

b) contratação de TV por assinatura; 

c) implantação do serviço; 

d) melhoria do processo. 

 

Sistema de Controle 

Esta entrega está relacionada ao desenvolvimento do módulo do sistema eletrônico que 

será utilizado para realizar o controle dos equipamentos fornecidos pela empresa prestadora do 

serviço de TV por assinatura. 

Uma vez que o Sigmas é o maior sistema informatizado da Câmara dos Deputados e 

mantido por sua própria equipe de servidores, sugere-se sua utilização como sistema de controle 

para o cadastro dos equipamentos fornecidos em comodato pela empresa prestadora do serviço de 

TV por assinatura. 

Assim, devido à importância de melhoria do sistema de controle patrimonial, foram 

iniciadas reuniões com a Coordenação de Patrimônio – Copat do Demap, em parceria com o 

Centro de Informática - Cenin, para que fosse utilizada a guia Bens de Terceiros, do módulo 

Patrimônio, para cadastramento dos equipamentos fornecidos em comodato e atribuição de 

responsabilidade pela sua guarda a um dos integrantes da Câmara dos Deputados. Com isso, os 

detentores de carga da Casa que possuam equipamentos do serviço de TV por assinatura passarão 

a ser coparticipantes na guarda do material e espera-se que sejam minimizados os riscos de 

extravio de suas partes componentes. 

Dessa forma, será possível o cadastramento de todos os itens integrantes do conjunto de 

equipamentos que receberão a seguinte nomenclatura para fins de cadastro: decoder NET, cartão 

NET, controle remoto NET, cabo NET e fonte de alimentação NET, cada um contendo a 

identificação do modelo correspondente, para cada uma das unidades administrativas 

correspondentes, conforme Figura 6. 
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Figura 6 – Itens cadastrados como Bens de Terceiros dos equipamentos em comodato 

 
Fonte: elaboração própria. 

Vale salientar que cada decoder NET possui um cartão NET vinculado para o correto 

funcionamento e ambos possuem número de série que os identificam unicamente. Com isso, tais 

números serão utilizados para cadastramento no Sigmas, a fim de que se possa fornecer o 

histórico de cada equipamento e/ou da unidade administrativa. 

Assim, será possível cadastrar cada uma das unidades administrativas e alterar os itens 

que forem substituídos, atualizando-se os números de série de cada equipamento ou realizando a 

movimentação da carga patrimonial, caso haja remanejamentos entre as unidades administrativas, 

conforme Figura 7.  
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Figura 7 – Campos para pesquisa/alteração dos Bens de Terceiros 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Vale salientar que a responsabilidade pelo cadastramento e/ou atualização patrimonial no 

sistema permanece a cargo da Copat, sendo que a Coaud, como órgão técnico, continua 

responsável pelo acompanhamento dos técnicos da empresa contratada durante as visitas para 

manutenção e/ou instalação dos equipamentos, sendo a responsável, também, por informar 

qualquer tipo de alteração existente. 

Com a inclusão desses equipamentos no Sigmas, é possível verificá-los quando do 

levantamento patrimonial, que ocorre anualmente, pois na listagem dos bens do detentor da carga 

aparecerá, ao final, uma sessão correspondente aos bens em comodato, onde constarão cada um 

dos itens do conjunto de equipamentos. De modo a facilitar a checagem por parte dos usuários, 

será inserida a imagem do decoder correspondente ao modelo que foi entregue, conforme Figura 

8. 
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Figura 8 – Listagem da carga patrimonial com a inclusão dos bens em comodato 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Esta etapa será realizada pela entrega dos seguintes pacotes de trabalho: 

a) levantamento dos requisitos – onde serão definidos os requisitos necessários 

para a implementação do sistema, o que será necessário incluir quando do 

cadastramento dos equipamentos, tais como número de série, número do cartão, 

tipo de equipamento, tipo de cabeamento fornecido, entre outros; 

b) implementação – etapa na qual será desenvolvido o módulo do Sigmas que será 

utilizado para o cadastramento e vinculação dos equipamentos; 

c) cadastramento dos pontos – corresponde à inserção das características de todos 

os pontos que existem atualmente na Câmara dos Deputados e que foram 

julgados necessários para constar no sistema; 

d) vinculação dos usuários – quando cada equipamento receberá um responsável 

pela sua guarda; 

e) validação/correção – etapa na qual serão executadas as correções que 

porventura tenha ocorrido quando da vinculação dos usuários, ocorrendo 

mediante demanda. 

 

Contratação de TV por Assinatura 

Esta entrega está relacionada à contratação de uma prestadora de serviço por assinatura 

que permita a sintonização de seus equipamentos em um canal desejado e, posteriormente, a 

distribuição desse sinal. 

Como havia dúvidas por parte deste autor quanto à possibilidade de distribuição do sinal 

no formato proposto, a Anatel, como órgão regulador do sistema de telecomunicações no Brasil, 

foi consultada. Em resposta, esta entidade informou que dois outros órgãos já haviam feito o 

mesmo questionamento, sendo eles a Presidência da República e o Tribunal de Contas da União, 

e que a resposta poderia ser obtida por meio do seu Sistema Eletrônico de Informações, pois seria 

a mesma que foi fornecida à PR, o primeiro a realizar o questionamento. 

Assim, com base na resposta fornecida pela Anatel, conforme ANEXO B, depreende-se 

que a prestação do serviço nos moldes propostos é possível desde que tal necessidade conste da 

especificação técnica ou do projeto básico do procedimento licitatório, não sendo válido para o 

contrato existente, uma vez que não havia previsão contratual para a redistribuição do sinal. 
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Vale salientar que a Anatel reafirma que os conteúdos de audiovisual elaborados 

internamente e distribuídos por meio de infraestrutura própria dentro da mesma edificação não 

caracteriza um Serviço de Acesso Condicionado – SeAC, conforme constante do Art. 5, da 

Resolução Nº 581, de 26 de março de 2012 do mesmo órgão. 

Além disso, duas empresas foram contactadas sobre o fornecimento do serviço nos 

moldes propostos: a Claro S. A. e a Sky Empresas. A Claro afirmou que não fornece o serviço 

nestes termos, mas a Sky confirmou o seu fornecimento. 

Para que esta entrega seja realizada, são previstos os seguintes pacotes de trabalho: 

a) definição dos canais – nesta etapa serão definidos quais e quantos canais serão 

inseridos na grade de canais da antena coletiva e redistribuídos aos usuários. 

Vale lembrar que a capacidade de inclusão, sem aquisição de novos 

equipamentos, é de cinco novos canais; 

b) especificação técnica – onde será elaborada a especificação técnica que 

constará do procedimento licitatório, contendo os requisitos necessários para o 

fornecimento do serviço por parte da empresa vencedora do certame; 

c) solicitação de propostas – etapa utilizada para o levantamento dos valores 

cobrados pelas empresas e utilizado para a formação de preços para a licitação; 

d) licitação – etapa na qual o processo de aquisição será tramitado pelos diversos 

órgão da Câmara dos Deputados até que ocorra a licitação, seja declarado um 

vencedor e o contrato esteja assinado. 

 

Implantação do Serviço 

Entrega relacionada com a efetiva disponibilização do serviço aos usuários da Câmara dos 

Deputados, utilizando-se dos seguintes pacotes de trabalho para sua efetivação: 

a) adequação da infraestrutura – para que a ampliação da grade de canais seja 

efetivada, será necessário remanejar os equipamentos existentes e readequar o 

headend da Câmara dos Deputados para a instalação dos novos equipamentos 

que serão fornecidos pela prestadora de serviços vencedora da licitação; 
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b) instalação dos equipamentos – ao final do procedimento licitatório, a empresa 

vencedora entregará tantos equipamentos quantos forem os canais definidos 

para a ampliação da grade de canais interna, sendo necessário instalá-los no 

headend; 

c) configuração do sistema – após a instalação dos equipamentos, será necessário 

configurá-los e definir qual a numeração interna que será utilizada para a 

sintonia dos canais por parte dos usuários; 

d) comunicação aos usuários – atividade necessária para que todos os integrantes 

da Câmara dos Deputados saibam da ampliação da grade de canais da antena 

coletiva e possam sintonizá-los e obter informações para o desenvolvimento de 

suas atividades; 

e) retirada dos pontos de TV por assinatura – etapa na qual a alta Administração 

da Câmara dos Deputados poderá definir a redução do quantitativo de pontos do 

serviço de TV por assinatura existente, os locais dos quais serão retirados os 

equipamentos, possibilitando a redução valor do contrato existente. 

 

Melhoria do Processo 

Entrega na qual ocorre a possibilidade de revisão do processo atual e a proposição de 

melhorias, sendo composta pelos seguintes pacotes de trabalho: 

a) validação do mapeamento e modelagem do processo – etapa que validará o 

mapeamento e a modelagem do processo atual (as is) e do proposto (to be), com as 

melhorias sugeridas; 

b) definição do órgão decisor – onde será definido, pela alta Administração da Câmara 

dos Deputados, qual o órgão que será responsável por realizar a análise qualitativa dos 

pedidos para fornecimento de ponto de TV por assinatura, com base nas justificativas 

apresentadas para a necessidade de canais além dos fornecidos pela antena coletiva, 

mesmo após a disponibilização dos canais especializados em notícias; 

c) implementação do formulário de solicitação – momento em que será disponibilizado, 

via eDoc, o formulário de solicitação do serviço de TV por assinatura, contendo 

campo para inserção de justificativa e a tramitação inicial do pedido, conforme 
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APÊNDICE C – Modelo de formulário para solicitação de ponto de TV por 

Assinatura. 

 

4.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 

A estrutura analítica do projeto está representada na Figura 9: 

Figura 9 – Estrutura Analítica do Projeto. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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4.2 Cronograma 

Os Quadros 3 e 4 apresentam o cronograma do projeto. 

Quadro 3 – Cronograma do projeto. 

Entregas Pacotes de trabalho 
Entrega(s)/pacote(s) 
predecessor(as)(es) 

Duração 

a) Sistema de Controle 

a.1) Levantamento de requisitos - 1 mês 
a.2) Implementação a.1 1 mês 
a.3) Cadastramento dos pontos a.2 2 semanas 
a.4) Vinculação dos usuários a.3 2 semanas 
a.5) Validação/Correção a.4 2 meses 

b) Contratação de TV 
por Assinatura 

b.1) Definição dos canais - 2 semanas 
b.2) Especificação técnica b.1 1 mês 
b.3) Solicitação de propostas b.2 1 mês 
b.4) Licitação b.3 5 meses 

c) Implantação do 
serviço 

c.1) Adequação da infraestrutura - 2 meses 
c.2) Instalação dos equipamentos b.4 e c.1 1 mês 
c.3) Configuração do sistemas c.2 1 mês 
c.4) Comunicação aos usuários b.4 e c.1 1 mês 
c.5) Retirada dos pontos de TV por 
assinatura 

c.3 
2 meses 

d) Melhoria do 
processo 

d.1) Validação do mapeamento e 
modelagem do processo 

- 
1 mês 

d.2) Definição do órgão decisor d.1 2 semanas 
d.3) Implementação do formulário de 
solicitação 

d.2 
2 semanas 

Fonte: elaboração própria. 

Quadro 4 – Cronograma do projeto. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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4.3 Custos 

Os custos envolvidos no presente projeto de intervenção foram estimados com base nos 

recursos humanos previstos para serem alocados e de acordo com a duração de cada etapa do 

processo. Assim, para o caso de servidores da Câmara dos Deputados, o valor de cada hora de 

trabalho foi considerado como sendo R$ 162,50. Já para os técnicos em eletrônica, o valor de 

cada hora de trabalho foi considerado como sendo R$ 24,94, considerando-se o cálculo realizado 

pela Seção de Orçamentos do Detec, a nova licitação que firmará um contrato de mão de obra em 

substituição ao atual contrato de N. 105/2015. Esse cálculo encontra-se disponível no conteúdo 

do processo N. 118.333/2017. 

Além disso, foi considerado que cada mês possui 22 dias úteis e que os servidores da 

Câmara dos Deputados terão dedicação parcial para o projeto, ou seja, 3,5 horas diárias, enquanto 

os técnicos dedicarão 4 horas/dia para realização das atividades propostas. O custo estimado com 

os recursos humanos consta do Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Custo estimado com recursos humanos. 

Entrega Pacote de trabalho Recursos 
necessários Duração  

Valor 
Unitário 
(R$/h) 

Valor 
Total (R$) 

 Sistema de 
Controle 

 Levantamento de 
requisitos 

2 servidores 1 mês 162,50 25.025,00 

Implementação 1 servidor 1 mês 162,50 12.512,50 

 Cadastramento dos 
pontos 

1 servidor 2 semanas 162,50 5.687,50 

Vinculação dos 
usuários 

1 servidor 2 semanas 162,50 5.687,50 

Validação/Correção 2 servidores 2 meses 162,50 50.450,00 

Contratação 
de TV por 
Assinatura 

Especificação 
técnica 

2 servidores 1 mês 162,50 25.025,00 

Solicitação de 
propostas 

1 servidor 1 mês 162,50 12.512,50 

Licitação 2 servidores 5 meses 162,50 125.125,00 

Implantação Adequação da 1 servidor  2 meses 162,50 25.025,00 



54 
 

do serviço infraestrutura 2 técnicos 24,94 4.389,44 

Instalação dos 
equipamentos 

2 técnicos  1 mês 24,94 4.389,44 

Configuração do 
sistemas 

2 técnicos  1 mês 24,94 4.389,44 

Comunicação aos 
usuários 

1 servidor 1 mês 162,50 12.512,50 

Retirada dos pontos 
de TV por 
assinatura 

1 técnico  2 meses 24,94 4.389,44 

Melhoria do 
processo 

Implementação do 
formulário de 
solicitação 

1 servidor 2 semanas 162,50 5.687,50 

Total 322.807,76 
Fonte: elaboração própria. 

 

Além disso, para que o serviço possa ser implantado, diversos equipamentos precisarão 

ser instalados. Entretanto, tais equipamentos já existem na Câmara dos Deputados e deixaram de 

ser utilizados quando da implantação do novo sistema de antena coletiva, que teve sua 

implantação finalizada em 2010. Os materiais que necessitarão ser utilizados, conforme Quadro 

6. 

  



55 
 

 

Quadro 6 – Custo estimado com materiais. 

Entrega Material Quantidade  
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

Implantação 
do serviço 

Cabo de fibra 
óptica 
monomodo 

160m 20,00 3.200,00 

Conversor para 
fibra óptica 

2 1.250,00 2.500,00 

Conectores para 
fibra óptica 

4 39,00 156,00 

Conectores para 
cabo coaxial 
RG59 

30 1,6 48,00 

Cabo Coaxial 
RG59 

100m 2,70 270,00 

Rack 19 1 1.190,00 1.190,00 

Transformador 
220/110V 3kVA 

1 1.399,00 1.399,00 

Moduladores 5 4.500,00 22.500,00 

Combinador 12 
entradas 

1 1.112,00 1.112,00 

   Total 32.375,00 
Fonte: elaboração própria. 

 

O custo estimado para cada componente do Quadro 6 foi obtido por meio do valor de 

aquisição, quando do procedimento licitatório, para os materiais já existentes, por meio dos 

processos N. 132.611/2010 e 113.139/2012. Com isso, o custo total estimado para o projeto é de 

R$ 355.182,76. 
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4.4 Qualidade 

Neste ponto, vale uma definição de qualidade que, segundo Maximiniano (2002), é o 

conjunto de características de um produto, serviço, evento conceito, pessoa, grupo, organização, 

que define sua capacidade de atender a necessidades implícitas ou explícitas. 

Assim, a qualidade pode estar relacionada com o grau de coincidência entre o que foi 

planejado e o que foi efetivamente entregue (MAXIMINIANO, 2002). 

Dessa forma, serão apresentados os parâmetros que deverão ser utilizados pelo 

patrocinador do projeto, em caso de execução, para aceitação das entregas efetuadas. 

 

 

4.4.1 Sistema de Controle 

O sistema de controle consistirá em um módulo do Sigmas que permita o cadastramento 

do conjunto de equipamentos fornecidos aos usuários do sistema de TV por assinatura e que 

permita a vinculação de cada equipamento a usuário, passando a fazer parte de sua carga 

patrimonial. 

De modo a caracterizar unicamente cada conjunto de equipamentos, é necessário que 

sejam inseridos os seguintes dados para cada um dos componentes: 

a) decoder – descrição do equipamento, a marca, o modelo e o número de série; 

b) cartão do decoder – a descrição, a marca do decoder associado ao cartão, o 

modelo do decoder e o número de série do cartão; 

c) cabeamento – a descrição, a marca do decoder associado e o modelo do 

cabeamento fornecido (RCA-RCA, RCA-P4 ou Hdmi); 

d) controle remoto - a descrição e a marca do decoder associado; 

e) fonte de alimentação - a descrição e a marca do decoder associado. 

Além disso, é necessário que o sistema permita a realização de consultas por meio do 

nome e/ou número do ponto do responsável, pela unidade administrativa, pela marca, modelo e 

número de série do componente, devendo, ainda, possibilitar a consulta ao histórico da 

movimentação de cada equipamento. 
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Esse módulo deve, ainda, permitir que cada usuário possa consultar sua carga patrimonial 

e verificar, por meio do relatório de carga da unidade, a existência do conjunto de equipamentos 

nessa listagem. De modo a facilitar a identificação por parte dos usuários, deve ser exibida a foto 

de cada decoder, uma vez que não sendo bens pertencentes ao patrimônio da Câmara dos 

Deputados, não recebem a plaqueta com o número do registro patrimonial. 

 

4.4.2 Contratação de TV por assinatura e implantação do serviço 

O critério para aceitação da contratação do serviço de TV por assinatura, necessária para 

redistribuir o sinal dos canais especializados em notícias, está relacionado, primeiramente, em 

validar o quantitativo e os canais que serão redistribuídos por meio da antena coletiva.  

Posteriormente, deve-se validar a especificação técnica elaborada verificando a existência 

de tais canais e se a empresa vencedora da licitação é capaz de fornecê-los. 

Para a fase de implantação do serviço, deve-se verificar se a numeração dos canais 

distribuídos internamente estarão adequados, pois receberão uma numeração diferente da 

utilizada pelas empresas prestadoras do serviço de TV por assinatura, uma vez que a antena 

coletiva já possui uma numeração utilizada para sua grade de canais, contendo os sinais de áudio 

e vídeo produzidos internamente. Deve-se verificar, ainda, se em todos os edifícios da Câmara 

dos Deputados os sinais estão sendo entregues, bem como em todos os andares. 

Neste ponto, será o momento para validar a remoção dos atuais equipamentos do contrato 

de TV por assinatura, o quantitativo dessa redução e os locais de onde serão retirados, 

possibilitando, assim, a redução do valor contratual. 

 

4.4.3 Melhoria do processo 

O critério a ser utilizado pelo patrocinador nesta etapa é verificar se o mapeamento e a 

modelagem do processo foram validados pelos órgãos levantados no processo e se a definição do 

órgão decisor está alinhada com a alta administração da Câmara dos Deputados. 
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Posteriormente, verificar se o formulário de solicitação do serviço contempla o campo 

para justificativa da necessidade de forma adequada e se a tramitação do pedido está de acordo 

com a melhoria proposta do processo (to be). 

 

4.5 Recursos humanos 

As pessoas são a parte principal de um projeto e seu recurso mais importante, pois 

definem as metas, os planos, organizam o trabalho, produzem os resultados, direcionam, 

coordenam e controlam as atividades do projeto, por meio de suas habilidades técnicas e sociais, 

sendo, pois, necessárias em vários níveis de especialidade e experiência, dependendo da natureza 

do trabalho a ser realizado, do nível de maturidade da equipe do projeto e das restrições internas e 

externas (VARGAS, 2005). 

Para que o projeto possa ser desenvolvido, os recursos humanos necessários para a sua 

concretização são os constantes do Quadro 7. 

Quadro 7 – Recursos Humanos. 

Entrega Pacote de trabalho Recursos 
necessários 

Perfil Duração  

 Sistema de Controle 

 Levantamento de 
requisitos 

2 servidores 
Analistas Legislativos 

Engenheiros 
1 mês 

Implementação 1 servidor Analista de TI 1 mês 
 Cadastramento dos 
pontos 

1 servidor Técnico Legislativo 2 semanas 

Vinculação dos 
usuários 

1 servidor Técnico Legislativo 2 semanas 

Validação/Correção 2 servidores Técnicos Legislativos 2 meses 

Contratação de TV 
por Assinatura 

Especificação 
técnica 

2 servidores 
Analistas Legislativos 

Engenheiros 
1 mês 

Solicitação de 
propostas 

1 servidor 
Analista Legislativo 

Engenheiro 
1 mês 

Licitação 8 servidores 
Analistas e Técnicos 

Legislativos 
5 meses 

Implantação do 
serviço 

Adequação da 
infraestrutura 

1 servidor    
2 técnicos  

Analista Legislativo – 
Engenheiro 

Técnico em Eletrônica 
2 meses 

Instalação dos 
equipamentos 

2 técnicos  Técnico em Eletrônica 1 mês 

Configuração do 
sistemas 

2 técnicos  Técnico em Eletrônica 1 mês 
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Comunicação aos 
usuários 

1 servidor Analista Legislativo 1 mês 

Retirada dos pontos 
de TV por 
assinatura 

1 técnico  Técnico em Eletrônica 2 meses 

Melhoria do 
processo 

Implementação do 
formulário de 
solicitação 

1 servidor Analista Legislativo 2 semanas 

    Fonte: Elaboração própria 

Todas as pessoas envolvidas para o desenvolvimento e implantação do projeto 

necessitarão de dedicação parcial de sua jornada, podendo, portanto participar sem o 

comprometimento de suas atividades. 

Os técnicos em eletrônica necessários são os pertencentes ao quadro de terceirizados que 

desenvolvem atividades na Semat, sendo fundamental a alocação daqueles que possuem 

conhecimento mais aprofundado sobre o sistema de antena coletiva da Câmara dos Deputados, 

pois serão os responsáveis pela efetiva implantação da infraestrutura necessária para que o novo 

serviço possa ser fornecido, pela instalação e configuração dos equipamentos conforme 

determinado no projeto. 

Os analistas legislativos, atribuição engenheiro, são os servidores da Coaud, com 

formação em eletrônica e/ou em telecomunicações responsáveis pela elaboração das 

especificações técnicas e do termo de referencia para a licitação para o fornecimento do serviço 

de TV por assinatura. Serão responsáveis também pelo planejamento técnico e das ações 

necessárias para a adequação da infraestrutura e implantação e configuração do novo serviço. 

O analista legislativo, atribuição analista de tecnologia da informação, será o responsável 

pelo desenvolvimento do código fonte do módulo do Sigmas utilizado para o controle patrimonial 

dos equipamentos e pela implantação e disponibilização da nova ferramenta na plataforma. 

Os demais servidores listados serão responsáveis por realizar atividades de controle 

definidas ao longo do projeto e/ou por executar atividades rotineiras que já são de suas 

atribuições. 
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4.6 Comunicações 

Para Vargas (2005), um efetivo processo de comunicação é fundamental para que todas as 

informações necessárias cheguem às pessoas certas, no tempo adequado e de maneira econômica. 

Com isso, a comunicação deve ser utilizada para garantir que a equipe de projeto trabalha de 

forma integrada para sanar os problemas existente e maximizar suas oportunidades. 

Dessa forma, o registro de todas as comunicações que existirem ao longo do processo de 

implantação da presente proposta de intervenção deverá ocorrer por meio escrito, 

preferencialmente por e-mail, a fim de que os registros possam ser armazenados e as dúvidas que 

porventura venham a ocorrer possam ser sanadas. 

As tratativas que ocorrerem por meio de reuniões devem ser registradas em atas e 

encaminhadas por meio eletrônico a todos participantes e partes interessadas a fim de que 

quaisquer dúvidas de entendimento possam ser sanadas antes que decisões possam ser tomadas. 

A fim de agilizar a troca de informações, sugere-se que a equipe participante das diversas 

etapas do projeto, quando cabível, utilizem ferramentas de compartilhamento de informações e 

atribuições de tarefas, conhecidas como ferramentas colaborativas, como o Trello, da Fog Creek 

Software, e o Google Keep, do Google, para trocas de informações de forma mais rápida, além de 

possibilitar que todos os participantes saibam o estágio de desenvolvimento de cada etapa. 

Para que os usuários possam desfrutar do novo serviço fornecido, sugere-se que seja 

desenvolvida uma campanha de divulgação no Camaranet, informando que os canais 

especializados em notícias estarão disponíveis por meio da antena coletiva, não sendo, pois, 

necessária a utilização dos equipamentos do sistema de TV por assinatura. Com isso, abre-se a 

possibilidade para os próprios usuários devolvam os equipamentos, diminuindo, assim, o custo 

contratual. 

 

4.7 Riscos 

Os riscos mapeados no Quadro 8 são as incertezas capazes de gerar impactos negativos 

para a Câmara dos Deputados. Além disso, conforme definido por IIA (2013), segundo a teoria 

das Três Linhas de Defesa, os ricos e os controles relacionados estão figurando na primeira e 
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segunda linhas de defesa, uma vez que estão envolvidos com a área operacional e com as 

definições que deverão partir da alta administração da Casa. 

Quadro 8 – Riscos, Criticidade e Ação. 
Risco Criticidade Ação 

 Baixa, Moderada, Alta Descrever a ação proposta para abordar o risco. 

Aumento do custo contratual por 
aumento da demanda 

Alta 

Priorizar a implantação da presente proposta, 
não autorizando o fornecimento de novos 
pontos de TV por assinatura até a finalização da 
distribuição dos canais especializados em 
notícias via antena coletiva. 

Indisposição dos servidores para 
devolverem os pontos de TV por 
assinatura 

Moderada 
Aprimorar o processo de divulgação do sistema 
de antena coletiva 

Aumento do quantitativo de canais Moderada 

Criar regulamentação que determine quantos e 
quais canais serão adicionados à antena 
coletiva, incluindo a especificidade de ser canal 
de especializado em notícias. 

Aumento do custo contratual por 
ausência de controle 

Alta 
Implementar uma ferramenta de controle 
eficiente por meio de um sistema de informação 
e que a maioria dos usuários tenham acesso. 

Problema de comunicação entre os 
interessados 

Alta 
Implementar um plano de comunicação e testá-
lo quanto a compreensão das mensagens. 

Demora na implementação do projeto Alta 
Conscientizar os envolvidos da necessidade de 
agilizar a implantação do projeto de modo a 
disponibilizar a nova grade de canais. 

Não redução do quantitativo de 
equipamentos do contrato existente 

Alta 

Após a implantação da nova grade de canais, 
determinar o início da retirada dos equipamento 
de forma gradual, a fim de reduzir o valor 
contratual. 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.8 Aquisições 

Para que o projeto seja desenvolvido em sua completude, será necessária a contratação de 

um serviço de TV por assinatura que forneça, apenas, os canais solicitados pela Câmara dos 

Deputados e que permitam sua redistribuição interna aos usuários, conforme deverá constar das 

especificações para o processo licitatório. Entretanto, o custo desta aquisição não foi estabelecido 

até a presente data, uma vez que as empresas consultadas não forneceram a proposta de preços. 

As demais modificações necessárias para a implementação das propostas apresentadas serão 

realizadas por meio de equipamentos e materiais já existentes. 
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4.9 Partes interessadas 

Segundo Maximiniano (2002), partes interessadas são todas as pessoas, organizações ou 

grupos que, de alguma forma, têm participação direta ou indireta em um projeto ou são 

envolvidos ou afetados de alguma forma. 

Assim, a presente proposta para ampliação do serviço de TV a cabo da Câmara dos 

Deputados, com o fornecimento de canais de especializados em notícias (notícias 24 horas), com 

a redução dos custos envolvidos no processo atual e com a melhoria do sistema de controle tem 

como principais partes interessadas as constantes do Quadro 9. 

Quadro 9 – Partes interessadas. 

Partes Interessadas Participação 

Parlamentares 
Usufruir das informações fornecidas pelo sistema, apoiando a sua 
implementação e incentivando seu uso e a redução de custos associada. 

Diretoria Geral 
Divulgar e incentivar o uso do sistema de antena coletiva e a redução dos pontos 
de TV por assinatura, objetivando a redução de custos. 

Dirad Apoiar o desenvolvimento do projeto setorial. 

Servidores 
Utilizar as informações fornecidas para prestart um serviço de melhor qualidade, 
testando as implementações realizadas e comunicando os problemas 
encontrados. 

Sociedade  
Avaliar se os gastos públicos estão sendo realizados de maneira eficiente e de 
modo a agregar valor às atividades desenvolvidas pelos agentes públicos. 

Fonte: elaboração própria 

 

4.10 Continuidade das ações implementadas 

As ações implementadas pelo presente projeto de intervenção são capazes de agregar 

valor aos usuários e reduzir custos. Entretanto, outras ações podem ser implementadas 

contribuindo para agregar ainda mais valor ao serviço disponibilizado e para reduzir ainda mais o 

custo associado com o serviço. 

Assim, sugere-se que, para a continuidade do projeto, o atual sistema de antena coletivo, 

que possui tecnologia analógica, seja modernizado para a tecnologia digital, garantindo, assim, 

melhores qualidades de áudio e vídeo para os sinais transmitidos. 

Sugere-se, ainda, que seja criado uma normatização para regulamentar o uso do serviço de 

TV por assinatura, com a definição de parâmetros que devam ser preenchidos necessariamente 
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pelos demandantes, reduzindo-se, dessa forma, o custo administrativo de análises de pedido que 

não preencham os requisitos estabelecidos. 

Por fim, abre-se a possibilidade para a Câmara dos Deputados reduzir o quantitativo de 

pontos de TV por assinatura existentes no atual contrato, podendo-se retirar, de imediato, a partir 

da disponibilização dos novos canais na antena coletiva, todos os pontos pertencentes às áreas 

administrativas. Com relação às áreas legislativas, sugere-se verificar a possibilidade do serviço 

de TV por assinatura possa ser pago por meio da cota parlamentar. Assim, as áreas que julgarem 

necessário o serviço poderão contratá-lo diretamente, sendo responsável por todas as ocorrências 

perante a empresa prestadora do serviço, e reduzindo bastante os riscos associados com a 

manutenção desse serviço para a Câmara dos Deputados. 
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5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a possibilidade de ampliação do 

fornecimento de notícias televisivas, por meio da distribuição de canais especializados em 

notícias, via sistema de antena coletiva existente, além de mapear e modelar o processo atual de 

fornecimento de ponto de TV por assinatura, identificando as possibilidades para a redução de 

custos e otimização do sistema de controle dos equipamentos do serviço. 

Com base no referencial teórico e nos dados obtidos, tornou-se nítida a pertinência do 

tema, uma vez que o processo para fornecimento de ponto de TV por assinatura, apesar de 

simples, está bastante interligado aos sistemas de controle interno proposto para a gestão 

contratual e a gestão de riscos, com possibilidades de melhoria e agregação de valor, conforme 

previsto na literatura. 

Assim, foi possível perceber que uma pequena parte dos aparelhos de televisão existentes 

na Câmara dos Deputados possuem acesso ao serviço de TV por assinatura e que, para acessá-lo, 

é necessário fazer uma solicitação ao órgão técnico. Para que a solicitação seja atendida, é preciso 

que haja um aditivo contratual. Também foi possível constatar que tais solicitações não 

necessitam de justificativa e, quando justificadas, a alegação baseia-se na necessidade de acesso a 

canais de notícias 24 horas. Assim, duas grandes ações foram realizadas: 

a) sugerir a ampliação da distribuição dos canais de especializados em notícias 

para todos os usuários conectados ao sistema de antena coletiva, agregando 

valor ao serviço prestado e ampliando a base de fornecimento de informações 

dos usuários para o desenvolvimento de suas atividades; 

b) mapear e modelar o processo atual (as is) para fornecimento de ponto de TV 

por assinatura, sob uma óptica mais ampliada, sem aprofundar na etapa 

relacionada aos aditivos contratuais, sugerindo uma melhoria no processo (to 

be), com a inclusão de um órgão que analise qualitativamente as solicitações, 

visto que os canais especializados em notícias estarão disponíveis na antena 

coletiva e a maior parte da grade de canais do pacote de TV por assinatura não 

está relacionada com noticiários. 
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Com tais ações implementadas seria possível reduzir o quantitativo de pontos de TV por 

assinatura já distribuídos, com a consequente redução do valor contratual, principalmente diante 

do atual cenário de restrição econômica. 

Além disso, foi possível perceber que o custo de controle e manutenção do sistema de TV 

por assinatura é bastante elevado, sendo superior ao custo contratual. Assim, foi proposto um 

sistema informatizado para atribuição de responsabilidade na guarda dos equipamentos desse 

serviço, fazendo com que os usuários possam colaborar ativamente com o controle desse 

material, minimizando-se os riscos de extravio e, consequente, o aumento de despesas para a 

Câmara dos Deputados, uma vez que tais equipamentos são fornecidos em comodato. 

Para fins de continuidade deste trabalho, sugere-se realizar a modernização do sistema de 

antena coletiva, passando-se a distribuir os sinais de audiovisual no formato digital, o que trará 

ganhos na qualidade da imagem e do vídeo. Sugere-se, ainda, criar uma normatização que 

regulamente o uso do serviço de TV por assinatura, definindo-se os parâmetros necessários para a 

concessão desse serviço. Além disso, como o processo mapeado é bastante simples, será possível 

a replicação da metodologia adotada para processos semelhantes da Câmara dos Deputados, bem 

como a utilização das mesmas ferramentas para controle de outros bens fornecidos em comodato 

que porventura existam ou venham a ser fornecidos por novos contratos. 
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APÊNDICE A – Mapeamento do Processo (as is) 
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APÊNDICE B – Mapeamento do Processo (to be) 
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APÊNDICE C – Modelo de formulário para solicitação de ponto de TV por 
Assinatura 
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ANEXO A – Grade de canais do pacote de TV por assinatura contratado  
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ANEXO B – Resposta Anatel à Presidência da República 
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