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Resumo Executivo 

 

O escopo do presente projeto é propor ações e procedimentos de continuidade de 

negócios para a infraestrutura de energia elétrica dos três processos críticos da Câmara dos 

Deputados, definidos no âmbito corporativo: "Realizar sessões plenárias", "Realizar reuniões 

de comissão" e "Gerir a movimentação no mandato parlamentar". O objetivo dessas medidas 

é reduzir a probabilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica e limitar o 

impacto da interrupção sobre esses processos críticos. Justifica-se o projeto pela necessidade 

de garantir a continuidade das operações críticas da Câmara dos Deputados e, no caso de uma 

interrupção significativa, manter a disponibilidade em um nível aceitável para a continuidade 

do processo legislativo. O trabalho possui abordagem qualitativa, sendo delineada por um 

estudo de caso, com suporte de revisão documental e análise de contexto. Como resultado, 

espera-se aumentar a resiliência operacional da Câmara dos Deputados, em especial da 

infraestrutura de energia elétrica, aperfeiçoando os procedimentos de continuidade de 

negócios já adotados, resultando no aprimoramento do suporte aos processos críticos.  
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1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 Infraestruturas críticas e a energia 

As infraestruturas de energia, comunicações, transportes, água, finanças, entre outras, 

prestam suporte a muitos serviços importantes e essenciais para a vida cotidiana, possuindo 

uma dimensão estratégica na medida em que problemas no fornecimento desses serviços 

acarretam transtornos e geram grandes prejuízos à sociedade, às organizações, ao Estado e ao 

meio ambiente (SANTOS; CARVALHO; CAVALCANTE, 2011). 

Nesse contexto, surgiu o conceito de infraestrutura crítica (IEC). De acordo com 

Santos, Carvalho e Cavalcante (2011), podem ser consideradas infraestruturas críticas as 

instalações, serviços, bens e sistemas cuja interrupção ou destruição, total ou parcial, 

provocará sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional ou à segurança 

do Estado e da sociedade, necessitando de medidas especiais de proteção.  

A preocupação com as IEC passou a ser uma tendência mundial após o atentado de 11 

de setembro de 2001 às torres gêmeas em Nova York, momento em que o governo americano 

iniciou a publicação de uma série de diretrizes de segurança interna, incluindo um plano 

nacional para garantir a segurança das infraestruturas críticas (U.S. DEPARTAMENT OF 

HOMELAND SECURITY, 2009).  

Por aqui, com o advento de grandes eventos no Brasil, como a copa do mundo, os 

jogos olímpicos e a Rio +20, a preocupação em assegurar a continuidade dos serviços 

suportados pelas IEC se tornou ainda mais latente, principalmente devido ao país ter ficado 

em evidência diante do resto do mundo e devido às maiores exigências de qualidade dos 

serviços prestados para esses eventos (SANTOS; CARVALHO; CAVALCANTE, 2011). 

O Decreto Presidencial de n. 6.703, de 18 de dezembro de 2008, relacionou a 

segurança das infraestruturas críticas como ação estratégica que contribui para o incremento 

da segurança nacional, ratificando a importância do tema (BRASIL, 2008a). Foi então que o 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSIPR) começou a 

desenvolver um trabalho de identificação das infraestruturas críticas do país. Iniciou com as 

áreas de comunicações, energia, transportes, finanças e águas, em parceria com órgãos 

públicos federais e com contribuições de órgãos privados (SANTOS; CARVALHO; 

CAVALCANTE, 2011). 
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As áreas prioritárias das Infraestruturas Críticas no Brasil estão expressas nos incisos 

de I a V do art. 3º da Portaria n. 2 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República, de oito de fevereiro de 2008, aqui transcritas na mesma ordem que aparecem na 

portaria: energia, transporte, água, telecomunicações e finanças (BRASIL, 2008b). 

A proteção das infraestruturas críticas deve constituir uma preocupação fundamental 

de segurança não só para os estados e nações, mas também para as organizações em geral, 

pois são as IEC que provêm resiliência aos setores estratégicos do negócio, vitais para o 

funcionamento da organização. 

Assim, é preciso acompanhar e monitorar o funcionamento regular dos serviços 

indispensáveis ao funcionamento das organizações e medidas precisam ser pensadas e 

adotadas para antecipar prováveis imprevistos que possam ocorrer nessas infraestruturas, 

como a identificação de ações e procedimentos que permitam garantir o seu funcionamento, 

ainda que apenas parcialmente ou com alguma restrição, durante uma crise. 

 O escopo deste projeto de intervenção atém-se à energia elétrica como infraestrutura 

crítica para viabilizar as atividades inerentes ao negócio da Câmara dos Deputados. O 

estabelecimento de estratégias para o adequado suprimento de energia para diversos setores e 

sistemas de uma organização é fundamental para a continuidade do negócio. Dessa forma, a 

garantia de suprimento energético para viabilizar os processos críticos da Casa se torna, além 

da sua vertente operativa, uma questão estratégica.  

Para a sociedade contemporânea, a energia tornou-se um bem fundamental para a vida 

e a segurança das pessoas, criando uma relação de dependência cada vez maior. A energia 

elétrica tornou-se uma das mais importantes formas de energia consumida pela humanidade, 

e, a partir dela, ocorreram mudanças em diversos aspectos da sociedade. Sua expansão está 

relacionada como desenvolvimento de uma nova fase do capitalismo, o chamado capital 

industrial (SIMABUKULO et al., 2006). 

Para Simabukulo et al. (2006), desenvolveu-se uma estreita aliança, estando a história 

da energia profundamente ligada à história da industrialização. Com o advento das indústrias, 

ocorreu um aumento na produtividade, o que consequentemente gerou um aumento no padrão 

de vida, criando assim novas necessidades. A utilização da eletricidade está tão arraigada em 

nossa civilização, que é literalmente o molde das sociedades contemporâneas. 

Segundo Lamarão (1997), a energia elétrica teve papel fundamental no processo de 

modernização: 
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A energia elétrica desempenhou papel crucial neste processo de modernização. Com 

efeito, a presença multiforme da eletricidade afetou profundamente o modo de 

morar, transportar-se, trabalhar, curar-se, divertir-se e estudar de milhões de pessoas. 

A luz elétrica, o bonde, o trem, o metrô, as unidades de cirurgia e radioterapia 

hospitalares, os eletrodomésticos, os aparelhos de refrigeração, os computadores, o 

cinema, o rádio e a televisão dependem tanto da eletricidade quanto as fábricas, lojas 

e escritórios que empregam milhões de trabalhadores em todo o mundo 

(LAMARÃO, 1997, p. 39). 

Isso ocorre principalmente devido à combinação de duas características essenciais: a 

transmissibilidade e a flexibilidade. Segundo Landes (1975, apud LAMARÃO, 1997, p. 39), a 

transmissibilidade é a faculdade de deslocar a energia no espaço sem grandes perdas; e a 

flexibilidade, a faculdade e se converter, sem grandes dificuldades e com bom rendimento, em 

outras formas de energia, como calor, luz e movimento. Assim, “[...] uma corrente elétrica 

pode produzir, indiferentemente, essas três formas de energia, separadamente ou em conjunto, 

e o usuário pode passar de uma para outra à vontade”.  Pode ainda dosar a quantidade de força 

motriz desejada e pode convertê-la, sem perder tempo com adaptações e sem sacrificar o 

efeito útil. 

Com essas características de transmissibilidade e a flexibilidade, a eletricidade 

conseguiu ainda libertar máquinas e ferramentas da restrição quanto à localização e tornou a 

energia onipresente e ao alcance de todos, tornando-se comercialmente útil, primeiro nas 

comunicações e, logo depois, nos processos da indústria química leve e da metalurgia e, 

finalmente, na iluminação (SIMABUKULO et al., 2006). 

Dessa forma, a eletricidade passou a ser um importante elemento no processo de 

modernização das sociedades, alterando a estrutura urbana, impulsionando a industrialização 

e refletindo na própria cultura. O cotidiano da sociedade moderna está cercado da energia 

elétrica, o que faz parecerem naturais todas as comodidades proporcionadas por ela. No 

entanto, a questão deixa de ser simples à medida que se percebe todos os fatores que são 

necessários ao processo de geração e transmissão de energia até que ela chegue às pessoas em 

formas de consumo (SIMABUKULO et al., 2006). 

É crescente a preocupação com a adoção de medidas que reduzam o risco de falta de 

energia. Entre as ações operativas mais importantes, encontram-se aquelas que garantam a 

operação segura dos equipamentos e instalações, reduzindo a indisponibilidade dos sistemas 

de suprimento (VICENTE, 2011). 

As áreas técnicas precisam rever periodicamente seus planos, procedimentos e 

práticas, e identificar corretamente as condições críticas de operação, assim como suas 

vulnerabilidades, repassando as informações pertinentes para a área estratégica do negócio 
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(VICENTE, 2011). Além disso, é necessário que possuam autonomia para implementar ações 

iniciais mínimas de resposta às ameaças e para assegurar a infraestrutura de suporte aos 

processos críticos durante situações de crise. 

1.2 Continuidade de Negócios 

A Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) entra em cena quando surge uma 

situação de crise. A GCN contribui para aumentar a resiliência das infraestruturas críticas e 

assegurar o retorno do negócio à normalidade, dentro de padrões de tempo adequados à 

respectiva criticidade. A Gestão da Continuidade de Negócios está inserida no contexto da 

Gestão de Riscos [uma nova maneira de gerenciar os riscos de negócio e pode ser também 

considerada um aprimoramento de foco da gestão de riscos da segurança (VENEZIANO; 

FERNANDES, 2011, p. 7)] que, por sua vez, é um dos instrumentos para a prática da 

Governança Corporativa. 

1.2.1 Governança Corporativa 

Segundo Peters (2013), a raiz da palavra governança vem de um vocábulo grego que 

significa direção.  Para Marques (2007), a governança corporativa pode ser pode ser descrita 

como os mecanismos ou princípios que governam o processo decisório dentro de uma 

empresa. Em seu código das melhores práticas, o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC) apresenta a seguinte definição para governança corporativa: 

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 

sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015, p. 20). 

A Governança Corporativa está preocupada em criar um conjunto eficiente de 

mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar que o 

comportamento dos administradores esteja sempre alinhado com o melhor interesse da 

empresa (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015). É 

importante destacar também que seu objetivo central não é intervir na autonomia das 

organizações, mas, ao contrário, pretende equilibrar a competitividade e a produtividade da 

empresa com uma gestão responsável e transparente (MARQUES, 2017). 
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1.2.2 Gestão de Riscos 

Qualquer organização está sujeita a riscos, uma vez que o risco é inerente à atividade 

de negócios. Conforme consta no guia ABNT ISO GUIA 73, gestão de riscos é o termo 

utilizado para as atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se 

refere a riscos. Já risco é o efeito da incerteza nos objetivos, sendo efeito um desvio em 

relação ao esperado (positivo e/ou negativo), e incerteza o estado, mesmo que parcial, da 

deficiência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, 

sua consequência ou sua probabilidade. Os objetivos ainda podem ter diferentes aspectos 

(financeiro, segurança, ambientais) e podem ser aplicados em diferentes níveis (estratégico, 

operacional) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009a, p. 1) 

Segundo o IBGC, em seu código das melhores práticas de governança corporativa, os 

riscos a que a organização está sujeita devem ser gerenciados para subsidiar a tomada de 

decisão pelos administradores (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015, p. 91). Esta deve ser uma preocupação do conselho de administração 

que deve assegurar que a gestão identifique, mitigue e monitore os riscos da organização, bem 

como a integridade do sistema de controles internos (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 41). Por sua vez, a diretoria é responsável pela 

elaboração e implementação de todos os processos operacionais e financeiros, inclusive os 

relacionados à gestão de riscos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015, p. 69). 

Segundo a norma ABNT NBR ISO 31000, organizações de todos os tamanhos e tipos 

enfrentam incertezas quanto a atingir seus objetivos e gerenciam os riscos identificando-os, 

analisando-os e avaliando se os riscos devem ser modificados pelo tratamento de riscos. A 

gestão de riscos pode ser aplicada a toda uma organização, em suas áreas e níveis, a qualquer 

momento, bem como a funções, atividades e projetos específicos (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009b). 

O gerenciamento de riscos corporativos trata de riscos e oportunidades que afetam a 

criação ou a preservação de valor da organização, sendo definido pelo Committee of 

Sponsoring Organizations of theTreadway Commission (COSO) da seguinte forma: 

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em uma 

organização pelo conselho de administração, diretoria e demais empregados, 

aplicado no estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a 

organização eventos em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de 

modo a mantê-los compatíveis com o apetite a risco da organização e possibilitar 
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garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos (COMMITTEE OF 

SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION, 2007, 

p.4). 

Já para o IBGC, o gerenciamento de riscos corporativos pode ser entendido como: 

[...] sistema intrínseco ao planejamento estratégico de negócios, composto por 

processos contínuos e estruturados, desenhados para identificar e responder a 

eventos que possam afetar os objetivos da organização – e por uma estrutura de 

governança corporativa – responsável por manter esse sistema vivo e em 

funcionamento. Por meio desses processos, a organização pode mapear 

oportunidades de ganhos e reduzir a probabilidade e o impacto de perdas. Trata-se, 

portanto, de um sistema integrado para conduzir o apetite à tomada de riscos no 

ambiente de negócios, a fim de alcançar os objetivos definidos (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2017, p. 14). 

O gerenciamento de riscos corporativos representa mais do que um conjunto de 

procedimentos e políticas de controle, visa preservar e agregar valor econômico à 

organização, contribuindo fundamentalmente para a realização de seus objetivos e metas de 

desempenho (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2017). 

Existem várias estrutura e modelos de gerenciamento de riscos corporativos, como os 

propostos pela norma ISO 31000 e pelo Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO II). Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(2017), o processo de gerenciamento de riscos corporativos geralmente se inicia com a 

identificação e classificação dos riscos, o que pode ser realizado de acordo com a natureza, 

origem e conforme o segmento de atuação da empresa, sua cultura, entre outros critérios. 

Independentemente da estrutura ou modelo utilizado, a gestão de riscos está associada tanto 

ao modo como os riscos são identificados, analisados e avaliados, quanto à forma como são 

tratados (SOUZA, 2010). 

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2007), é importante determinar 

a origem dos riscos a fim de auxiliar na definição da abordagem a ser empregada por parte da 

organização. Quanto à origem, os riscos normalmente são classificados em externos 

(ocorrências associadas ao ambiente macroeconômico, político, social, natural ou setorial em 

que a organização opera) e internos (eventos originados na própria estrutura da organização, 

pelos seus processos, seu quadro de pessoal ou de seu ambiente de tecnologia). 

O IBGC destaca ser igualmente importante classificar os riscos quanto à natureza, o 

que permite sua agregação de uma forma organizada em função das áreas da organização que 

são afetadas pelos eventos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2007). Complementa ainda que, de acordo com sua natureza, os riscos 

podem ser classificados em estratégicos, operacionais ou financeiros, conforme abaixo: 
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Os riscos estratégicos estão associados à tomada de decisão da alta administração e 

podem gerar perda substancial no valor econômico da organização. Os riscos 

decorrentes da má gestão empresarial muitas vezes resultam em fraudes relevantes 

nas demonstrações financeiras. 

[...] 

Os riscos operacionais estão associados à possibilidade de ocorrência de perdas (de 

produção, ativos, clientes, receitas) resultantes de falhas, deficiências ou 

inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, assim como de eventos 

externos como catástrofes naturais, fraudes, greves e atos terroristas. Os riscos 

operacionais geralmente acarretam redução, degradação ou interrupção, total ou 

parcial, das atividades, com impacto negativo na reputação da sociedade, além da 

potencial geração de passivos contratuais, regulatórios e ambientais. 
[...] 
Os riscos financeiros são aqueles associados à exposição das operações financeiras 

da organização. É o risco de que os fluxos de caixa não sejam administrados 

efetivamente para maximizar a geração de caixa operacional, gerenciar os riscos e 

retornos específicos das transações financeiras e captar e aplicar recursos financeiros 

de acordo com as políticas estabelecidas (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2007, p. 18). 

Entre os riscos operacionais, destaca-se o risco de interrupção das atividades críticas 

da organização (entrega de produtos e serviços fundamentais), ou risco de descontinuidade de 

negócios, que merece um tratamento diferenciado pelas organizações. 

Os métodos da gestão de riscos possuem diversas fases que envolvem coleta e análise 

detalhada de dados, com objetivo de produzir uma lista ordenada de riscos, do mais alto ao 

mais baixo. Essa é uma visão detalhada (embora necessária) que torna difícil a adoção de uma 

percepção concentrada apenas nos riscos críticos às atividades de negócio. É nesse contexto 

que surge a Gestão da Continuidade de Negócios (VENEZIANO; FERNANDES, 2011, p. 

11).  

1.2.3 Gestão da Continuidade de Negócios 

A palavra negócio é usada de forma abrangente para as operações e serviços 

realizados por uma organização em busca de seus objetivos, metas ou missão, sendo aplicável 

para organizações grandes, médias e pequenas que operam em diversos setores: industrial, 

comercial, público, sem fins lucrativos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2015). 

O conceito de continuidade de negócios passou a ser desenvolvido a partir da década 

de 1980, visando à garantia da continuidade das funções de negócio de uma organização em 

particular, sob quaisquer circunstâncias e a qualquer tempo. Esse conceito difere dos 

conceitos de segurança vigentes na década de 1970, concentrados na restauração das 

instalações físicas após a ocorrência de graves incidentes (desastres), caracterizando uma 

nova maneira de gerenciar os riscos de negócio (VENEZIANO; FERNANDES, 2011, p. 7). 
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A continuidade de negócios é a capacidade que uma organização tem de continuar a 

entrega de produtos e serviços em níveis aceitáveis pré-definidos após um incidente de 

interrupção (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015). 

Um incidente é uma situação que pode representar ou levar à interrupção de negócios, 

perdas, emergências ou crises (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2013). Toda parada de uma funcionalidade de um negócio pode ser considerada uma 

interrupção, seja ela programa ou não. Interrupções são períodos de tempo que um sistema, 

processo, serviço ou função de negócio fica inacessível ou sem poder ser utilizado. Já a crise é 

o momento em que ocorre qualquer incidente que comprometa a operação normal da 

organização. 

As atividades são interrompidas por uma grande variedade de incidentes, muitos dos 

quais são difíceis de prever e analisar. Ao concentrar-se sobre o impacto da interrupção, e não 

sobre a causa, a continuidade de negócios identifica as atividades de que a organização 

depende para a sua sobrevivência, e permite que a organização determine o que é necessário 

para continuar a cumprir suas obrigações (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2015). 

Segundo o IBGC, o corpo de conhecimentos, melhores práticas e habilidades no 

campo do gerenciamento de impactos adversos e situações de interrupção ou ameaça iminente 

às operações das organizações constitui hoje a disciplina denominada de Gestão da 

Continuidade de Negócios (GCN).  Ainda segundo o autor, esta disciplina engloba e 

consolida os conceitos e práticas relacionados, desde os anos 80, a planos de contingência, 

planos de recuperação de desastres, planos de backup, resposta a emergências e 

gerenciamento de crises, entre outros (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2007, p. 43). 

A Gestão da Continuidade de Negócios (GCN) refere-se à preparação de uma 

organização para lidar com incidentes de interrupção que poderiam impedi-la de atingir seus 

objetivos. A GCN envolve: ser claro sobre os principais serviços e produtos-chave da 

organização [ver seções 1.5 e 2.4.1] e as atividades que o suportam; conhecer as prioridades 

para retomar as atividades e os recursos necessários; ter uma compreensão clara das ameaças 

a essas atividades [ver seção 2.4.3]; ter implementado arranjos testados e confiáveis para 

retomar as atividades após um incidente de interrupção; e certificar-se de que esses acordos 

são analisados criticamente e atualizados de forma rotineira (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2015). 
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Segundo a ABNT NBR ISO 22313:2015, a GCN compreende os seguintes elementos, 

ilustrados na figura 1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015): 

Figura 1 - Elementos de programa de continuidade de negócio 

 

Fonte: ABNT NBR ISO 22313:2015 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015). 

 Planejamento e controle operacional: é o elemento central de GCN, que 

direciona os demais. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(2015, p.17), convém que a organização determine, planeje, implemente e 

controle as atividades operacionais necessárias para cumprir sua política e 

objetivos da continuidade de negócio. 

 Análise de impacto de negócios e avaliação de riscos: envolve o 

entendimento da organização e de seu contexto, quando são mapeados os 

riscos e seus impactos, e é estabelecida a prioridade de retorno dos processos, 

baseada em critérios de nível de criticidade, bem como os objetivos de tempo e 

ponto de recuperação dos processos. Na análise de impacto de negócios, por 

exemplo, se obtém uma compreensão dos produtos e serviços-chaves da 

organização e as atividades que os entregam, e se determina prioridades e 

períodos de tempo para retomada das atividades (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 20).  



16 

 

 Estratégias de continuidade de negócio: determinam as ações necessárias 

para mitigar os riscos, por meio da escolha de formas adequadas de prevenção 

de interrupção de suas atividades priorizadas, permitindo que a organização 

lide com quaisquer interrupções que ocorram. Assim, convém que a 

organização determine as opções apropriadas de estratégia para: proteger as 

atividades prioritárias; estabilizar, continuar, retomar e recuperar atividades 

prioritárias; e mitigar, responder e gerenciar os impactos (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 25). 

 Estabelecimento e implementação de procedimentos de continuidade de 

negócios: contempla a prática e a documentação de procedimentos que 

forneçam controle total da resposta a um incidente de interrupção e retomem as 

atividades dentro de seus objetivos de tempo de recuperação, tais como: a 

criação de uma estrutura de resposta a incidentes, os meios para detectar e 

responder a um incidente, os planos de continuidade de negócios e os 

procedimentos para voltar ao período de normalidade (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, pp. 19 a 23). 

 Exercitando e testando: por fim, exercícios e testes proporcionam a 

oportunidade para que a organização assegure que a continuidade de negócios 

e os procedimentos de continuidade de negócio são completos, atuais e 

apropriados; identifique oportunidades para melhorar a sua continuidade de 

negócios; e promova a conscientização de seus colaboradores e o 

desenvolvimento de competências (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2015). 

Para mitigar efeitos negativos de incidentes que causam a interrupção de operações 

críticas, a literatura de GCN recomenda a elaboração de planos de continuidade de negócios. 

Entende-se por plano de continuidade de negócios os procedimentos documentados que 

orientam as organizações a responder, recuperar, retomar e restaurar, após a interrupção, para 

um nível predefinido de operação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2013). É um conjunto de medidas preventivas e procedimentos de recuperação a 

serem adotados no caso da ocorrência de uma interrupção. Normalmente isso abrange 

recursos, serviços e atividades necessárias para assegurar a continuidade de funções críticas 

do negócio, o que vai muito além de apenas uma documentação. Para tanto, é preciso 
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conhecer de fato o negócio e garantir que seus processos críticos têm os riscos identificados, 

avaliados, controlados e monitorados.  

É importante ressaltar que não é porque a energia é uma infraestrutura crítica que toda 

e qualquer rede elétrica será crítica em uma organização. Antes, é preciso saber de fato o que 

mais afeta o negócio, elencando os processos críticos e as prioridades de resposta. Este 

projeto de intervenção foca nas ações e procedimentos de continuidade de negócios para a 

infraestrutura de energia elétrica dos processos críticos da Câmara dos Deputados, definidos 

no âmbito corporativo: "Realizar sessões plenárias", "Realizar reuniões de comissão" e "Gerir 

a movimentação no mandato parlamentar"1.  

1.3 Maiores causas de interrupções de negócios 

Estudos de mercado sobre a continuidade de negócios e a recuperação de desastres 

vêm sendo conduzidos em companhias norte-americanas desde 2007, a fim de coletar dados 

para comparação entre empresas, benchmarking e para direcionar pesquisas e publicações 

sobre as melhores práticas e recomendações para a indústria (BALAOURAS, 2017).  

Em outubro de 2007 foi conduzida uma pesquisa com 250 tomadores de decisão em 

recuperação de desastres e influenciadores em negócios ao redor do mundo, quando foi 

perguntado quais eram as principais causas de interrupções e desastres de seus negócios. A 

causa mais comum, indicada por 42% dos entrevistados, foi a falha de energia, seguida por 

falhas relativas à tecnologia da informação, como hardware (31%), rede (21%) e software 

(16%) (BALAOURAS, 2008). A figura 2 mostra os dados da pesquisa neste quesito. 

Percebe-se que, em 2007, a energia elétrica ainda era a principal causa de interrupções 

dos negócios, sendo fundamental assegurar o funcionamento adequado da infraestrutura 

crítica de energia, especialmente dos ativos que evitam falta de energia e aumentam a 

confiabilidade do sistema. A partir desse estudo foram publicados outros três, em 2011, 2014 

e 2017. Em todos eles a energia figura como umas das mais frequentes causas de interrupções 

dos negócios. 

Em 2011, instados a se manifestar sobre quais foram as causas para se invocar o plano 

de continuidade de negócios (PCN) nos últimos cinco anos, 49% dos respondentes reportaram 

a falha de energia como uma das causas, perdendo apenas para os desastres naturais e 

                                                 
1 A definição dos processos críticos no âmbito corporativo foi aprovada pelo Comitê de Gestão Estratégica da 

Câmara dos Deputados na Reunião de Avaliação Estratégica realizada em 15/12/2016.  



18 

 

condições climáticas extremas (BALAOURAS, 2012). A figura 3 mostra os dados da 

pesquisa neste quesito. 

Figura 2 - Principais causas de interrupções e desastres (2007) 

 

Fonte: Forrester/Disaster Recovery Journal October 2007 Global Disaster Recovery Preparedness Online 

Survey. Base: 250 tomadores de decisão em recuperação de desastres e influenciadores em negócios ao redor do 

mundo (respostas múltiplas foram aceitas). (BALAOURAS, 2008, tradução nossa). 

Quando perguntado às companhias quais foram as maiores lições aprendidas pela 

invocação dos seus planos de continuidade, as duas maiores lições apareceram tanto em 2007 

quanto em 2011: não ter havido treinamento e conscientização suficientes na companhia; e os 

planos não endereçavam adequadamente a comunicação interna e a colaboração. Em 2011 

uma nova lição aprendida apareceu em terceiro lugar: não ter incluído colaboradores chave no 

treinamento, e como resultado, eles não sabiam direito seus papéis e responsabilidades no 

plano (BALAOURAS, 2012). 

Em 2014 as falhas de energia novamente apareceram como uma das maiores causas 

para se invocar, nos últimos cinco anos, o plano de continuidade de negócios, sendo reportada 

por 48% das organizações que responderam à pesquisa. Nos três anos da pesquisa, 2007, 2011 

e 2014, mais da metade das organizações reportaram ter invocado, nos últimos cincos anos, o 

plano de continuidade de negócios (BALAOURAS, 2015). 
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Figura 3 - Causas para se invocar o PCN 

 
Fonte: Forrester/Disaster Recovery Journal Business Continuity Preparedness Survey, Q4 2011 (BALAOURAS, 

2012, tradução nossa). 

A falha de energia aparece novamente em 2017 com uma das maiores causas de 

interrupções dos negócios, sendo superada apenas por falhas de TI (incluindo hardware, 

software e rede). A figura 4 mostra os dados da pesquisa neste quesito. Geralmente se 

costuma associar recuperação de desastres com eventos da natureza ou ataques terroristas, 

mas são eventos mundanos, como falhas de energia e de TI, que causam a maior parte das 

interrupções (BALAOURAS, 2017). 

Figura 4 – Principais causas de interrupções e desastres (2017) 

 
Fonte: Forrester/Disaster Recovery JounalSurvey 2017(BALAOURAS, 2017, tradução nossa, grifo nosso). 

Qual foi a causa de declaração de disastre mais significante ou de maior disrupção do negócio? 

Selecione todos que se aplicam.
Número

Falha de TI (hardware, software ou rede) 11

Falha de energia 6

Inundação 5

Ciberataques 4

Disastre Natural 3

Erro Humano 2
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1.4 Indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia 

elétrica 

As distribuidoras são avaliadas em diversos aspectos no que diz respeito ao 

fornecimento de energia elétrica, e entre esses aspectos destaca-se a qualidade do serviço 

oferecido aos consumidores. O desempenho do sistema elétrico e a qualidade dos serviços 

prestados podem ser avaliados por meio do controle das interrupções no fornecimento de 

energia elétrica e do cálculo e da divulgação dos indicadores de continuidade de serviço 

(BRASIL, 2017a). 

Visando manter a qualidade na prestação do serviço público de distribuição de energia 

elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) exige que as distribuidoras 

mantenham um padrão de continuidade e, para tal, edita limites para os indicadores coletivos 

de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica quanto à duração e frequência 

de interrupção (BRASIL, 2016a). 

A continuidade do fornecimento é avaliada pela ANEEL por meio de subdivisões das 

distribuidoras de energia elétrica, denominadas conjuntos elétricos. Existem limites para 

indicadores associados a cada conjunto, sendo que o conjunto elétrico pode ter abrangência 

variada. Conjuntos grandes podem abranger mais de um município, ao mesmo tempo em que 

alguns municípios podem possuir mais de um conjunto (BRASIL, 2016a). 

Os indicadores coletivos de continuidade são o DEC (duração equivalente de 

interrupção por unidade consumidora, expressa em horas e centésimos de hora) e o FEC 

(frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, expressa em número de 

interrupções e centésimos do número de interrupções) (BRASIL, 2017a). 

As informações referentes aos indicadores de continuidade estão disponíveis na fatura 

de energia elétrica, e ressalta-se que, similarmente a outros indicadores no mundo, os 

indicadores são apurados para as interrupções maiores que 3 minutos, sendo admitidos alguns 

expurgos na sua apuração (BRASIL, 2016a). 

Da mesma forma que os indicadores coletivos, os indicadores individuais de 

continuidade (DIC, FIC e DMIC) apuram a qualidade do serviço em cada unidade 

consumidora ou ponto de conexão. Esses indicadores são assim definidos: 

Duração de interrupção individual por unidade consumidora (DIC): Intervalo de 

tempo que, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de 

conexão, ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica; 



21 

 

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (FIC): Número de 

interrupções ocorridas, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou 

ponto de conexão; 

Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de 

conexão (DMIC): Tempo máximo de interrupção contínua de energia elétrica, em 

uma unidade consumidora ou ponto de conexão [...](BRASIL, 2016a, grifo nosso). 

A distribuidora de energia elétrica deve compensar financeiramente o consumidor 

quando os indicadores individuais de continuidade são transgredidos. Essa compensação é 

automática, e deve ser paga em até dois meses após o mês de apuração do indicador (mês em 

que houve a interrupção) (BRASIL, 2016a). 

Anualmente é publicado o Indicador de Desempenho Global de Continuidade (DGC), 

mais conhecido como "Ranking da Continuidade". Este indicador é baseado no DEC e FEC 

(consiste na média aritmética simples das razões entre os valores apurados e limites anuais 

dos indicadores DEC e FEC) e visa comparar o desempenho de uma distribuidora em relação 

às demais empresas do país (BRASIL, 2017a, p. 60). O indicador permite avaliar o nível da 

continuidade da distribuidora (valores apurados de duração e frequência de interrupções) em 

relação aos limites estabelecidos para a sua área de concessão (limites determinados pelas 

resoluções autorizativas da ANEEL). O DGC vem sendo publicado anualmente desde 2011 

(até o mês de abril do ano seguinte) e está previsto no módulo oito dos Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), documento 

atualizado e mantido pela ANEEL. 

A tabela 1 mostra o último ranking (2016) publicado pela ANEEL com a posição das 

grandes distribuidoras (aquelas em que a quantidade de unidades consumidoras é maior que 

400.000). Destaque especial foi dado à CEB Distribuição S.A. (CEB-DIS), por atender a 

região onde fica a Câmara dos Deputados. A ANEEL exige que todas as distribuidoras 

certifiquem o processo de coleta e apuração dos indicadores de continuidade DEC e FEC, 

com base nas normas da Organização Internacional para Normalização (International 

Organization for Standardization) ISO 9000 (BRASIL, 2016b). 

Tabela 1 - Indicador de Desempenho Global de Continuidade 2016: grandes distribuidoras 

Posição no 
Ranking 

DGC Sigla Empresa Região 

1º 0,64 CEMAR COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO NE 

2º 0,65 COELCE COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ NE 

3º 0,7 EPB ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NE 

4º 0,77 EMS 
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A 
CO 

5º 0,79 ELEKTRO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. SE 
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Posição no 
Ranking 

DGC Sigla Empresa Região 

6º 0,8 ESCELSA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. SE 

6º 0,8 ESE ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NE 

8º 0,81 EMT (1) 
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. 
CO 

9º 0,83 EMG 
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. 
SE 

9º 0,83 AmE (1) AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A NO 

9º 0,83 CPFL-Paulista COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ SE 

12º 0,87 BANDEIRANTE BANDEIRANTE ENERGIA S.A. SE 

12º 0,87 CEMIG-D CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A SE 

14º 0,88 CELPA (1) CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. NO 

14º 0,88 COSERN 
COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
NE 

14º 0,88 CPFL-Piratininga COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ SE 

17º 0,89 CELPE (1) COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO NE 

18º 0,9 COPEL-DIS COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A SU 

19º 0,92 ETO 
ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. 
NO 

20º 0,94 RGE RIO GRANDE ENERGIA S.A. SU 

20º 0,94 CELESC-DIS CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. SU 

22º 0,95 CEB-DIS CEB DISTRIBUIÇÃO S.A CO 

23º 1,15 CEPISA COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ NE 

24º 1,17 LIGHT LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. SE 

25º 1,18 COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NE 

26º 1,27 RGE SUL RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SU 

27º 1,29 CEEE-D 
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 
SU 

28º 1,3 CERON (1) CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. NO 

29º 1,48 CEAL COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS NE 

30º 1,57 ELETROPAULO 
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE 

SÃO PAULO S.A 
SE 

31º 1,68 AMPLA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A SE 

32º 1,72 CELG-D CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. CO 

(1) - Distribuidoras que suprem cargas localizadas em sistemas elétricos isolados – não conectados ao SIN. 

Fonte: ANEEL Ranking da Continuidade do Serviço 2016 (BRASIL, 2016b, grifo nosso). 

A tabela 2 mostra a evolução da CEB-DIS ao longo dos últimos anos, informando a 

posição relativa no ranking e o indicador DGC para cada ano. Para os anos anteriores a 2016, 

a classificação de grandes distribuidoras não era em relação à quantidade de unidades 

consumidoras e sim em relação ao mercado de energia elétrica (para ser considerada grande, a 

distribuidora deveria operar com mais de 1 (um) TWh no ano). Cabe ressaltar que em todos os 

anos a CEB-DIS foi classificada como grande distribuidora, independentemente do critério 

(quantidade de unidades ou tamanho do mercado de energia). 
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Tabela 2 - Evolução do DGC e posição para CEB-DIS 

CEB-DIS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DGC 1,08 1,57 1,45 1,25 1,37 0,95 

Posição 27 33 31 30 30 22 

Fonte: elaboração própria. 

Pela tabela 2 percebe-se que a CEB-DIS teve seu melhor ano (desde o início da 

publicação do ranking) em 2016, atingindo o menor valor apurado anualmente de DGC e a 

melhor posição. 

Figura 5 – Gráfico com evolução do DGC e posição para CEB Distribuição

 
Fonte: elaboração própria. 

A figura 5 ilustra as informações da tabela 2 em formato gráfico, mostrando a 

evolução do indicador DGC para cada ano e a posição relativa da CEB-DIS no ranking. 

1.5 Processos Críticos 

Conforme consta no Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio – Corpo 

Comum de Conhecimento (BPM CBOK), “processo é uma agregação de atividades e 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados”, 

essas atividades são inter-relacionadas e solucionam uma questão específica (ASSOCIATION 

OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2013, p. 35). 

Segundo o manual de gestão por processos do Ministério Público Federal, processos: 

[...] compreendem um conjunto ordenado de atividades de trabalho, no tempo e 

espaço, com início e fim, além de entradas e saídas bem definidas. Têm como 

objetivo gerar resultados para a organização e podem estar em diferentes níveis de 

detalhamento, sendo comumente relacionados às áreas gerenciais, finalísticas e de 

apoio (BRASIL, 2013a, p. 13). 
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Conforme cita Gonçalves (2000a), processo, em sua concepção mais frequente, é 

qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e 

fornece um output a um cliente específico.  

A definição de processo que consta na norma ABNT NBR ISO 22301:2013 (sistema 

de gestão de continuidade de negócios – requisitos) corrobora com esta linha: é um grupo de 

atividades relacionadas ou interativas que transformam entradas em saídas (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013, p. 7). 

No entanto, segundo Gonçalves (2000a), esta ideia de processo como fluxo de 

trabalho é apenas um dos tipos de processo empresarial, deixando de fora os processos que 

não têm início e fim claros ou cujo fluxo não é bem definido. Assim, segundo o autor, a 

definição de processo pela descrição de transformação de inputs em outputs de valor não é 

suficiente para especificar o assunto que interessa. Para Gonçalves, uma definição de processo 

mais completa englobando outros atributos como endpoints, transformações, feedback e 

repetibilidade permite garantir condições mais adequadas para a análise e gestão do processo 

em questão (GONÇALVES, 2000a, p. 10).  

O BPM CBOK classifica os processos em três tipos: processo primário, processo de 

suporte e processo de gerenciamento, e assim os descreve: 

Processo primário é um processo tipicamente interfuncional ponta a ponta que 

agrega valor diretamente para o cliente. Processos primários são frequentemente 

referenciados como processos essenciais ou finalísticos, pois representam as 

atividades essenciais que uma organização executa para cumprir sua missão. 

[...] 

Processo de suporte: existe para prover suporte a processos primários, mas também 

pode prover suporte a outros processos de suporte (processos de suporte de segundo 

nível, terceiro nível e sucessivos) ou processos de gerenciamento. A diferença 

principal entre os processos primários e os de suporte é que processos de suporte 

entregam valor para outros processos e não diretamente para os clientes. 

[...] 

Processo de gerenciamento: tem o propósito de medir, monitorar, controlar 

atividades e administrar o presente e o futuro do negócio. Processos de 

gerenciamento, assim como os processos de suporte, não agregam valor diretamente 

para os clientes, mas são necessários para assegurar que a organização opere de 

acordo com seus objetivos e metas de desempenho. (ASSOCIATION OF 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2013, p. 36). 

Segundo Gonçalves (2000a), existem três categorias básicas de processos 

empresariais: os processos de negócio (ou de cliente), os processos organizacionais ou de 

integração organizacional e os processos gerenciais. 

Os processos de negócio são ligados à essência do funcionamento da organização, são 

aqueles que caracterizam a atuação da empresa e que são suportados por outros processos 
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internos, resultando no produto ou serviço que é recebido por um cliente externo. Eles são 

típicos da empresa em que operam e são muito diferentes de uma organização para outra. Os 

processos organizacionais são centralizados na organização, geralmente produzem resultados 

imperceptíveis para os clientes externos, mas são essenciais para a gestão efetiva do negócio e 

viabilizam o funcionamento coordenado dos vários subsistemas da organização, garantindo o 

suporte adequado aos processos de negócio. Os processos gerenciais incluem as ações que os 

gerentes devem realizar para dar suporte aos demais processos de negócio, são focalizados 

nos gerentes e nas suas relações e incluem as ações de medição e ajuste do desempenho da 

organização (GONÇALVES, 2000a, p. 10). 

Por sua vez, o manual de gestão por processos do Ministério Público Federal classifica 

os processos de uma organização em três categorias: processos finalísticos, processos 

gerenciais e processos meios (BRASIL, 2013a). 

Os processos finalísticos estão ligados à essência do funcionamento da organização, 

diretamente relacionados aos seus objetivos. Os processos gerenciais são aqueles ligados à 

estratégia da organização, diretamente relacionados à formulação de políticas e diretrizes do 

negócio. Já os processos meios são aqueles essenciais para a gestão efetiva da organização, 

garantido o suporte adequado aos processos finalísticos. Estão diretamente relacionados à 

gestão de recursos necessários ao desenvolvimento de todos os processos da organização. Os 

processos críticos são aqueles de natureza estratégica para o sucesso institucional e 

encontram-se nos denominados processos gerenciais e finalísticos (BRASIL, 2013a).  

Toda organização possui um rol de processos que afetam diretamente o seu negócio, 

estando esses processos expressos ou não, cujos resultados produzem alto impacto para seus 

clientes e são essenciais para a consecução da estratégia da organização. Esses processos são 

conhecidos como processos críticos e estão diretamente relacionados ao sucesso do negócio. 

Para Gonçalves (2000b), os processos de negócio são ligados à essência do 

funcionamento da organização, são tipicamente processos de agregação de valor, e seu bom 

desempenho é crítico para o resultado da empresa. Geralmente, são os três ou quatro 

processos essenciais para a obtenção dos produtos ou serviços que são oferecidos aos clientes. 

Por outro lado, algumas atividades também são essenciais ou críticas para o funcionamento da 

organização: 

[...] as atividades essenciais (aquelas atividades que são críticas para que sejam 

atingidos os objetivos da empresa) também podem, algumas vezes, ser chamadas de 

processos. Elas envolvem um conjunto de atividades operacionais, diversos níveis 

organizacionais e práticas gerenciais. Assim, elas são os processos que precisam ser 
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executados para que a empresa exista (BENNIS; MISCHE, 1995, Apud 

GONÇALVES, 2000b, p. 12). 

Para muitas organizações, o fornecimento de energia elétrica é uma atividade essencial 

para o seu funcionamento efetivo, fornecendo suporte para os demais processos, e um insumo 

crítico para o desenvolvimento das atividades-chaves do negócio. Assim, para se conseguir a 

continuidade dos negócios, é preciso identificar, uma vez escolhidos os processos críticos, 

quais processos de trabalho ou serviços devem ser providos e mantidos em condições 

especiais.  

A Câmara dos Deputados possui seu próprio conceito de processos, conforme consta 

na Portaria 233/2009 que instituiu o modelo de governança da Gestão Estratégica da Câmara 

dos Deputados: 

Processo é o conjunto de atividades ordenadas e interativas, realizadas 

sistematicamente, que fazem uso dos recursos da organização, definindo 

responsabilidades dos agentes. Os processos são constituídos de entradas, agregam 

valor na execução de suas atividades e geram, na saída, um resultado concreto 

(produto ou serviço) para um cliente interno ou externo. (BRASIL, 2009a). 

Com base nesse conceito, a Casa desenvolveu sua arquitetura de processos, que se 

compõe de macroprocessos finalísticos e macroprocessos gerenciais e de apoio. Os 

macroprocessos finalísticos são executados para cumprir a missão institucional, isto é, 

viabilizar o negócio da Câmara dos Deputados e atender à sociedade naquilo que a distingue 

das demais instituições. A missão da Câmara dos Deputados foi institucionalizada na 

estratégia aprovada pelo Ato da Mesa n. 59/2013 para o período de 2012 a 2023: "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, 

2016d). Os macroprocessos gerenciais e de apoio prestam suporte aos macroprocessos 

finalísticos. 

Conforme descrito na seção 2.4.1, a Câmara dos Deputados concluiu, em dezembro de 

2016, projeto corporativo para definir e priorizar seus processos críticos. Como o principal 

interesse da instituição naquele momento era a tomada de decisão em nível estratégico, foi 

definido o conceito de processo crítico com base na missão institucional. No âmbito 

corporativo, definiu-se que processo crítico é um “[...] processo gerencial e/ou de apoio aos 

macroprocessos finalísticos que, quando interrompido ou descontinuado, inviabiliza a 

continuidade das atividades inerentes ao negócio” (BRASIL, 2016d, grifo do autor).  
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 A partir desse conceito, os processos críticos foram definidos e priorizados na seguinte 

ordem: "Realizar sessões plenárias", "Realizar reuniões de comissão" e "Gerir a 

movimentação no mandato parlamentar", sendo o primeiro o mais crítico (BRASIL, 2016d). 

Os estudos e propostas deste projeto de intervenção serão direcionados para esses processos 

críticos.  
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2 BUSINESS CASE 

O problema central que este trabalho visa endereçar é a ausência de um plano de 

continuidade de negócios que englobe medidas relativas à infraestrutura de energia elétrica 

para os processos críticos da Câmara dos Deputados "Realizar sessões plenárias", "Realizar 

reuniões de comissão" e "Gerir a movimentação no mandato parlamentar". 

Conforme será visto no item 2.2, a ausência de um plano de continuidade de negócios 

produz uma série de efeitos negativos, tais como: a resolução dificultada de interrupções não 

planejadas em processos de negócios críticos (efeito real); aumento do intervalo de tempo 

entre interrupção não planejada e volta à normalidade desses processos (efeito potencial de 

alto impacto); e, em decorrência direta do item anterior, prejuízos tangíveis e intangíveis, 

administrativos, políticos e à imagem da Casa e/ou das áreas técnicas (efeito potencial de alto 

impacto) (BRASIL, 2014a). 

Para o suporte dos processos críticos da Câmara dos Deputados são necessários vários 

sistemas de infraestrutura. Uma falha em um desses sistemas pode causar interrupções, 

gerando transtornos e podendo dificultar o andamento dos trabalhos ou até mesmo causar a 

suspensão ou o encerramento de uma sessão plenária, impactando diretamente a atividade 

legislativa, conforme relatado no item 2.4.2. 

No entanto, para se implantar um plano de continuidade de negócios, antes é 

necessário percorrer alguns passos ou etapas presentes em um programa de continuidade de 

negócios. Apenas o plano em si não é suficiente, é preciso que ele seja baseado nos elementos 

ou etapas anteriores. É preciso testar e exercitar o que está previsto nos planos de 

continuidade para verificar se são completos, atuais e apropriados, além de identificar 

oportunidades de melhoria, atualizando e realimentando as etapas anteriores, conforme 

previsto na ABNT NBR ISO 22313:2015 (ver item 1.2) e observado nos estudos de mercado 

com companhias norte-americanas (ver item 1.3). Dessas etapas prévias é derivada uma série 

de ações e procedimentos de continuidade de negócios para prevenir as interrupções nas 

atividades priorizadas e para poder lidar com as interrupções que ocorrerem. 

O que se pretende com este trabalho é justamente implantar ações e procedimentos de 

continuidade para a infraestrutura de energia elétrica dos processos críticos, de forma a 

contribuir com a continuidade das operações críticas da Câmara dos Deputados e, no caso de 

uma interrupção significativa, manter a disponibilidade de energia elétrica em um nível 

aceitável para a continuidade do processo legislativo. 
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Como o plano de continuidade de negócios da Casa ainda não foi desenvolvido, este 

projeto de intervenção pretende contribuir com insumos para o plano corporativo, caso se 

julgue oportuno e conveniente. 

2.1 Método de abordagem 

Este trabalho foi desenvolvido no formato de um estudo de caso, com abordagem 

qualitativa, no ambiente específico da Câmara dos Deputados, com a caracterização do 

ambiente existente - infraestrutura de energia elétrica dos processos críticos da Casa.  

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental sobre os temas 

envolvidos, como infraestruturas críticas, energia, governança, gestão de riscos, continuidade 

de negócios, indicadores de continuidade para o serviço de distribuição de energia elétrica e 

processos críticos. O conceito geral de processos críticos foi abordado na seção 1.5, e os 

processos críticos da Câmara dos Deputados foram detalhados no item 2.4.1. Quanto à 

infraestrutura de energia elétrica, o conceito de infraestruturas críticas e a relação com a 

energia foram abordados na seção 1.1, e a infraestrutura de energia elétrica atual para os 

processos críticos da Casa foi mostrada no item 2.4.4. Em relação à continuidade de negócios, 

os conceitos gerais foram abordados na seção 1.2 e a relação da energia com a continuidade 

de negócios no item 1.3.  

Posteriormente, a partir da referência adotada, norma ABNT NBR ISO 22313:2015 

(Segurança da sociedade - Sistema de gestão de continuidade de negócios – Orientações), 

foram formuladas propostas de ações e procedimentos de continuidade, derivadas das 

estratégias de continuidade e dos procedimentos sugeridos pela norma, levando em 

consideração o contexto da organização.  

Para caracterizar o contexto da organização (impacto de negócios e avaliação de 

riscos, ver item 1.2) foram considerados: a definição dos processos críticos pela Casa (ver 

item 2.4.1); e uma análise de riscos realizada no piloto da Metodologia Corporativa de Gestão 

de Riscos (do qual o autor deste trabalho fez parte), com a respectiva proposta de tratamento 

para os principais riscos encontrados (ver item 2.4.3). As medidas propostas no tratamento 

dos principais riscos foram consideradas nas entregas como ações ou procedimentos de 

continuidade de negócios.  

Ainda, para abarcar especificamente o terceiro processo crítico ("Gerir a 

movimentação no mandato parlamentar"), reuniões foram realizadas com os gestores dos 
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processos ou sistemas envolvidos, como forma de entender melhor a influência e os requisitos 

necessários para a infraestrutura de energia elétrica que presta suporte a esse processo (as 

considerações estão no item 2.4.4.3). Também foi levantada a situação atual geral da 

infraestrutura de energia elétrica dos três processos críticos, com identificação dos principais 

ativos e da distribuição interna de energia (ver item 2.4.4).  

Das diversas opções de estratégias de continuidade de negócios previstas na norma, 

foram selecionadas aquelas consideradas mais adequadas para a situação atual de 

infraestrutura de energia elétrica dos processos críticos, levando-se em consideração a 

avaliação e tratamento de riscos realizado no item 2.4.3. As estratégias e respectivas ações 

encontram-se detalhadas no item 2.1.2. 

2.1.1 Ações e procedimentos de continuidade de negócios 

Conforme citado no item 1.2, a Gestão da Continuidade de Negócios (GCN) 

compreende cinco elementos principais, entre eles, a estratégia de continuidade de negócios. 

Das estratégias de continuidade de negócios são derivadas as ações necessárias para 

endereçar as constatações oriundas da análise de impacto nos negócios e do processo de 

avaliação de riscos. Para fins deste trabalho, considera-se que a definição dos processos 

críticos pela Casa fornece um entendimento suficiente sobre o negócio da organização, visto 

que foram identificados os processos-chaves e a prioridade entre eles.  

Os procedimentos de continuidade de negócios são estabelecidos, implementados e 

mantidos como forma de gerenciar interrupções e continuar as atividades da organização, que 

deve procurar documentá-los para assegurar a continuidade das atividades e o gerenciamento 

de incidentes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013, p. 20). Por 

procedimento, entende-se uma maneira específica de realizar uma atividade ou um processo, e 

por procedimento documentado, um procedimento estabelecido e mantido em algum meio 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 14).  

Para este trabalho, considera-se que as ações são esforços temporários para endereçar 

um risco específico, planejados e executados uma vez, como forma de reduzir ou eliminar o 

impacto caso o risco se materialize. São exemplos de ações a instalação de um gerador e a 

instalação de um sistema de monitoramento. Os procedimentos são atividades documentadas 

que podem ser empreendidas ou acionadas mais de uma vez, a exemplo de: planos para 

remanejamento de ativos, os procedimentos de avisos e comunicações de incidentes e os 

procedimentos de recuperação. No escopo dos procedimentos, ainda está incluída a estrutura 
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de resposta a incidentes (procedimentos e estrutura de gestão para mitigar e responder 

efetivamente aos incidentes de interrupção, identificando, avaliando e iniciando uma resposta 

apropriada).  

No entanto, para este projeto de intervenção, a diferenciação entre ações e 

procedimentos é considerada meramente conceitual, uma vez que o intuito dos dois grupos de 

atividades é o mesmo: aumentar a resiliência operacional para os processos críticos da 

Câmara dos Deputados, sendo a resiliência no campo operacional vista como as medidas a 

serem adotadas para que a instalação, o sistema, ou o serviço voltem a funcionar rapidamente, 

com um mínimo de tempo de restauração ou recuperação. 

2.1.2 Estratégias de continuidade de negócios e medidas selecionadas 

Conforme previsto na ABNT NBR ISO 22313:2015, convém que as estratégias 

escolhidas levem em conta qualquer tratamento de riscos que já esteja em vigor na 

organização (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 18). O 

tratamento de riscos especificamente para o objetivo de garantir o fornecimento adequado de 

energia elétrica para os processos críticos "Realizar sessões plenárias" e "Realizar reuniões de 

comissão" foi realizado no piloto da Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos, reportado 

na seção 2.4.3. Ele será utilizado e considerado neste trabalho.  

O tratamento de riscos supracitado forneceu ações de resposta para os riscos 

prioritários, em especial duas grandes ações:  

 ampliar a capacidade de geração dos edifícios Principal e Anexo II e, em 

conjunto, trocar os quadros gerais que estão obsoletos; e 

 implantar um sistema de monitoramento para a infraestrutura de energia 

elétrica dos processos críticos.  

Além dessas duas grandes ações, outras medidas foram propostas a partir da seleção 

de algumas das estratégias de continuidade de negócios listadas na norma ABNT NBR ISO 

22313:2015.  Conforme previsto na norma, convém que opções apropriadas de estratégia 

sejam determinadas para: a) proteger as atividades prioritárias; b) estabilizar, continuar, 

retomar, e recuperar atividades prioritárias; e c) mitigar, responder e gerenciar os impactos 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 25). 
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As duas grandes ações citadas estão no escopo de opção de estratégia para proteger as 

atividades prioritárias (a), orientadas para reduzir os riscos de interrupção ou fornecimento 

inadequado de energia, e de demora no restabelecimento/fornecimento de energia. 

Entre as opções de estratégia para estabilizar, continuar, retomar, e recuperar 

atividades prioritárias (b), foram selecionadas:  

 realocação ou remanejamento de recursos (remanejar ativos de energia e 

componentes de um local menos prioritário para os processos críticos); 

 definição de processos alternativos e capacidade de reposição (criar 

redundância na infraestrutura e capacidade reserva nos ativos críticos); e 

 substituição de recursos (manter estoque de insumos críticos e estabelecer 

acordo de cooperação). 

Cabe ressaltar que as estratégias para estabilizar, continuar, retomar e recuperar as 

atividades prioritárias (atividades de suporte aos processos críticos) serão priorizadas, em 

relação ao fornecimento de energia elétrica, a depender do processo crítico envolvido ou, para 

um mesmo processo, do sistema envolvido. Como será visto na seção 2.4.1, os processos 

críticos da Câmara dos Deputados possuem uma ordenação, com indicação de criticidade 

entre eles. Assim, a retomada ou recuperação do fornecimento de energia elétrica para o 

processo mais crítico “Realizar sessões plenárias” terá preferência sobre os demais, e, da 

mesma forma, qualquer processo crítico terá preferência sobre um processo não crítico.  

Ainda, em um mesmo processo crítico, como, por exemplo, “Realizar reuniões de 

comissão”, a recuperação ou o retorno do fornecimento de energia elétrica para alguns 

sistemas terá preferência sobre os demais. Nesse contexto, os sistemas relacionados à 

segurança das pessoas terão preferência, como o caso do sistema de iluminação para evitar 

pânico e tumultos.  Em seguida, os sistemas de comunicação que auxiliam a manter a ordem e 

tranquilizar a situação, como o sistema de som. Após, os sistemas de apoio que necessitam de 

tempo para ligar e ser configurados, como os sistemas de Tecnologia da Informação. Por 

último, os sistemas de conforto ambiental, como o ar condicionado.  

Esses aspectos de preferência entre processos e entre sistemas de um mesmo processo 

crítico foram considerados nos requisitos para o plano de continuidade, ver item 3.4.4.1. 

Entre as opções de estratégia para mitigar, responder e gerenciar os impactos (c), pode 

ser citada a restauração de ativos - contratação de empresas de serviço em prontidão 
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especializadas no reparo de ativos (contratação emergencial de serviços e/ou de componentes 

com definição prévia do que é emergencial e pré-autorização para despesas emergenciais).  

Além disso, é preciso concentrar esforços nas contratações cuja falha na entrega 

interrompa rapidamente as atividades priorizadas (requisitos diferenciados para licitação e 

contratação dos componentes essenciais da infraestrutura de energia – novo modelo de 

aquisição para os componentes/insumos críticos). 

Para implementar as opções de estratégias selecionadas, alguns recursos são 

necessários, tais como:  

 procedimentos logísticos e administrativos para dar suporte aos arranjos de 

continuidade de negócios antes, durante e após um incidente;  

 equipes apropriadas para supervisionar a prontidão, a reação e a recuperação 

de um incidente (pessoas); 

 inventário dos suprimentos essenciais que dão suporte às atividades prioritárias 

(instalações, equipamentos e recursos consumíveis); e 

 estrutura de resposta a incidentes para mitigar e responder efetivamente aos 

incidentes de interrupção. 

As medidas selecionadas a partir das estratégias de continuidade citadas na norma, 

assim como os recursos necessários para sua implementação, estão presentes no plano de 

gerenciamento do projeto, detalhado na seção 3, sendo parte das entregas do projeto (ver item 

3.1.3) e cujos requisitos contam no aspecto da qualidade (ver item 3.4). As entregas ficaram 

divididas em quatro grandes grupos: (1) mapeamento da infraestrutura de energia elétrica 

atual para os processos críticos e proposta de melhorias pontuais; (2) expansão da capacidade 

de geração para os prédios Ed. Principal e Anexo II e substituição dos quadros gerais de 

energia; (3) sistema de monitoramento da infraestrutura de energia elétrica; e (4) 

procedimentos de continuidade. 

O grupo (1) reúne as atividades para fazer um levantamento preciso da infraestrutura 

atual dos processos críticos, que servirá de base para as demais entregas, e agrega algumas 

melhorias pontuais, que podem ser vistas como ganhos rápidos, incluindo a última ação 

proposta do tratamento de riscos (fechos e trancas para os quadros). Os requisitos desta 

entrega estão presentes no item 3.4.1. 

Os grupos (2) e (3) já foram citados como as grandes ações derivadas do tratamento de 

riscos.  Elas contribuem para ampliar a capacidade de geração de energia elétrica e 
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modernizar sua infraestrutura, e previnem uma demora no restabelecimento/fornecimento de 

energia. Os requisitos desta entrega estão presentes nos itens 3.4.2 e 3.4.3. 

No grupo (4) estão condensadas as medidas consideradas como procedimentos de 

continuidade (ou ações intrinsicamente relacionadas aos procedimentos). Este grupo foi 

dividido em plano de continuidade, aquisições e contratações emergenciais, e estrutura de 

resposta a incidentes.  

Na parte do plano de continuidade foram incluídos os procedimentos relacionados às 

estratégias de estabilizar, continuar, retomar, e recuperar atividades prioritárias, como 

manobras e contingências para o caso de falhas, o remanejamento de ativos para os processos 

críticos, a documentação de um local alternativo e procedimentos especiais para sessões ou 

reuniões que ocorrem em condições atípicas e/ou atraem muita atenção para o Congresso. Os 

requisitos desta entrega estão presentes no item 3.4.4.1. 

Já na parte de aquisições e contratações emergenciais, foram incluídos os 

procedimentos relacionados aos suprimentos para o adequado funcionamento da infraestrutura 

de energia elétrica, sejam materiais ou serviços. Nesse grupo estão incluídos o inventário de 

suprimentos essenciais e as contratações emergenciais (de materiais ou fornecedores). Os 

requisitos desta entrega estão presentes no item 3.4.4.2. 

Por fim, na parte de estrutura de resposta a incidentes foram incluídos os 

procedimentos relacionados às pessoas, como formação de equipes, procedimentos de 

comunicação e os testes e simulações. Os requisitos desta entrega estão presentes no item 

3.4.4.3. 

2.1.3 Não escopo 

Não é escopo deste trabalho abordar a infraestrutura necessária para as reuniões de 

comissões, ou possíveis sessões plenárias, realizadas em ambiente fora da Câmara dos 

Deputados, pois essa é uma definição institucional que precisa ser feita previamente à 

elaboração dos planos. Assim, a área corporativa precisa sinalizar previamente os locais que 

porventura se pretende utilizar (com exceção dos que já são amplamente utilizados2) para 

realização alternativa dos processos críticos.  

Também não é escopo deste trabalho realizar os testes e exercícios periódicos, um dos 

elementos da gestão da continuidade (ver item 1.2). No escopo deste projeto somente será 

                                                 
2Como o auditório Nereu Ramos.  Mais sobre sua utilização na seção 3.4.4.1, item 1.4. 
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realizado o primeiro ciclo de testes e simulações previsto na Estrutura Analítica do Projeto 

(EAP) (item 3.1.4) e na parte da qualidade (item 3.4). Os testes e exercícios gerais e 

periódicos fazem parte do item 3.10 - Continuidade das ações implementadas. 

Por fim, não será escopo deste trabalho classificar adequadamente cada atividade 

como ação ou procedimento, e sim propor as medidas que reduzam a probabilidade de 

interrupção do fornecimento de energia e limitem o impacto da interrupção sobre os processos 

críticos da Casa. 

2.2 Justificativa 

O relatório de auditoria n. 01/NUATI/2014 da Secretaria de Controle Interno (Secin) 

da Câmara dos Deputados procurou avaliar os aspectos de capacidade, desempenho e 

continuidade de negócios dos serviços de tecnologia da informação (TI) sob o ponto de vista 

organizacional. Naquele momento, os processos críticos da Casa ainda não estavam definidos 

nem priorizados, ou seja, ainda não havia sido feita a identificação formal dos processos 

críticos da Casa e eles não estavam ordenados em termos de relevância.  

Quando não há identificação formal ou mapeamento dos processos críticos, a 

tendência é que impactos sofridos por incidentes nesses processos não sejam devidamente 

conhecidos e tratados. Como não há uma identificação clara de prioridades baseada em 

critérios de relevância e criticidade, os recursos são utilizados de forma menos eficiente, pois 

os demais processos (não críticos) demandam recursos com a mesma prioridade dos processos 

críticos (que ainda não estão identificados). Por consequência, o restabelecimento de serviços 

essenciais pode levar um tempo maior para ocorrer, o que acaba comprometendo o 

desempenho desses serviços (BRASIL, 2014a). 

A falta de definição dos processos críticos e a ausência de diretrizes, indicadores e 

metas passados pela governança corporativa dificulta, se não inviabiliza, a elaboração de um 

plano de continuidade de negócios, uma vez que planos amplos e gerais, sem foco nos 

processos essenciais, são extremamente onerosos e difíceis de manter, podendo rapidamente 

cair em desuso (BRASIL, 2014a).  

Por sua vez, a ausência de um plano de continuidade de negócios produz os seguintes 

efeitos, segundo consta no relatório de auditoria N. 01/NUATI/2014 da Secin,: 

a) Resolução dificultada de interrupções não planejadas em processos de 

negócios críticos da Casa que dependem de recursos de TI (efeito real);  
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b) Aumento do intervalo de tempo entre interrupção não planejada e volta à 

normalidade dos processos mencionados no item anterior (efeito potencial de alto 

impacto);  

c) Em decorrência direta do item anterior, prejuízos tangíveis e intangíveis, 

administrativos e/ou políticos e à imagem da Casa (efeito potencial de alto 

impacto).” (BRASIL, 2014a, grifo nosso). 

Esses efeitos da ausência de um plano de continuidade valem também para os outros 

serviços essenciais que prestam suporte aos processos críticos da Casa, como é o caso do 

fornecimento de energia elétrica, uma infraestrutura crítica para os processos de negócio.  

Uma das propostas de encaminhamento do relatório da Secin foi a de recomendar ao 

Comitê de Gestão Estratégica (CGE) a implantação de um plano de continuidade de negócios 

para a Casa: 

Recomendar ao Comitê de Gestão Estratégica que, de forma coordenada por sua 

secretaria, representada pela Assessoria de Projetos e Gestão, apresente plano de 

ação, com cronograma, para desenvolver e implantar o Plano de Continuidade de 

Negócios da Câmara dos Deputados, com base nas boas práticas sobre o tema. 

Prazo: 180 dias, a contar da formulação do plano de ação previsto no item 2.1.8. 

(BRASIL, 2014a, grifo nosso). 

O plano de ação citado no prazo para implantação (item 2.1.8 do relatório da Secin) do 

plano de continuidade de negócios era justamente para identificação dos processos críticos da 

Casa, uma vez que o ponto de partida para um plano de continuidade é o mapeamento dos 

processos críticos e a análise de risco dos respectivos processos. Este primeiro passo já foi 

dado (ver seção 2.4.1). Como entrega do projeto corporativo Painel de Processos Críticos, a 

Casa definiu e ordenou seus processos críticos de negócios, faltando agora avançar para a 

elaboração do plano de continuidade de negócios.  

Uma das intenções deste trabalho é justamente colaborar com a elaboração do Plano 

de Continuidade de Negócios Corporativo, propondo ações e procedimentos de continuidade 

para a infraestrutura de energia elétrica dos processos críticos, de forma a contribuir com a 

continuidade das operações críticas da Câmara dos Deputados e, no caso de uma interrupção 

significativa, manter a disponibilidade de energia elétrica em um nível aceitável para a 

continuidade do processo legislativo. 

Apesar de o relatório de auditoria da Secin recomendar expressamente apenas ao 

Centro de Informática (Cenin) o planejamento e monitoramento da capacidade e desempenho 

dos serviços e recursos de TI para os processos críticos, entende-se que esta recomendação 

deve ser seguida por todas as áreas técnicas que prestam suporte aos processos críticos de 

negócio.  
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Afinal, não adianta ter sistemas informatizados de última geração se a infraestrutura de 

energia elétrica não estiver em plenas condições, pois, se ela falhar, os sistemas que suportam 

a realização das sessões plenárias e das reuniões de comissão, ou que permitem a gestão do 

mandato parlamentar poderão ficar indisponíveis, inviabilizando a operação normal desses 

processos considerados críticos para a instituição.  

A infraestrutura de energia elétrica suporta serviços, sistemas e recursos necessários 

ao bom funcionamento do processo legislativo. Como exemplo, vale citar que é praticamente 

inviável realizar uma sessão ou reunião nos plenários da Câmara dos Deputados sem 

iluminação artificial ou ar condicionado, pois esses ambientes não contam com iluminação e 

ventilação natural. Além disso, o microfone é um recurso essencial para organizar o uso da 

palavra entre os parlamentares, na forma do Regimento Interno, e garantir que cada um se 

faça ouvir pelos demais durante as sessões e reuniões.  

Assim, é importante saber rapidamente quando ocorre uma falha na infraestrutura de 

energia, e, a partir da falha, saber o real impacto nos outros sistemas e no processo como um 

todo.  Os diversos sistemas de suporte aos processos críticos são como elos de uma corrente, e 

a resistência de uma corrente é dada pela resistência do elo mais fraco. Na verdade, a 

confiabilidade de um sistema cujos componentes independentes estão em série é menor que a 

confiabilidade de qualquer de suas partes. Isto é demonstrado pela Teoria da Confiabilidade 

(MEYER, 1969). 

A capacidade e o desempenho do serviço de fornecimento de energia elétrica para os 

processos críticos de negócio também precisam ser permanentemente monitorados, visando 

prevenir incidentes de indisponibilidade ou desempenho inadequado. Isso implica monitorar e 

registrar os incidentes relativos à infraestrutura de energia elétrica, e como benefício colateral, 

os registros podem compor indicadores que demonstrem o número de horas e a frequência da 

indisponibilidade não planejada do serviço de fornecimento de energia. 

O presente estudo contribui ainda com o conhecimento da organização sobre seus 

processos críticos e com o aperfeiçoamento dos procedimentos de continuidade de negócios já 

adotados, resultando no aprimoramento do suporte aos processos de negócio. Assim, espera-

se que, ao implantar ações e procedimentos de continuidade de negócios, as áreas técnicas se 

aproximem em torno da questão dos processos críticos, melhorando a comunicação e 

coordenando as ações entre si, a partir da visão sistêmica das ocorrências, de forma a se ter 

uma resposta rápida e coordenada para mitigar os efeitos negativos dos incidentes ocorridos. 
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2.2.1 Monitoramento da infraestrutura de energia elétrica 

Especificamente em relação ao monitoramento, convém ressaltar que a demora no 

restabelecimento/fornecimento de energia elétrica para a realização de sessões plenárias e 

reuniões de comissões foi apontada no piloto da Metodologia Corporativa de Gestão de 

Riscos (MCGR) (ver seção 2.4.3) como o risco mais crítico, sendo uma de suas causas a 

demora na identificação das falhas (ausência de monitoramento), e tendo como consequências 

o comprometimento da sessão/reunião e um risco de imagem para a Casa e para o setor 

técnico responsável. 

Para o bom andamento do processo legislativo, os sistemas de suporte aos processos 

críticos precisam estar disponíveis e em plena possibilidade de funcionamento. Dessa forma, 

o monitoramento constante desses sistemas se torna uma verdadeira necessidade. Segundo o 

dicionário Michaelis, um dos sentidos de monitorar é acompanhar e observar o decurso de um 

processo, de uma operação ou de um aparelho (MONITORAR, 2015). É observar, analisar, 

ficar atento aos possíveis sinais de que algo não está normal. O “não normal”, nesse caso, 

pode indicar uma série de problemas, inclusive a indisponibilidade do sistema, ou de parte 

dele, ou a piora de qualidade do serviço fornecido para o cliente final. É preciso estar de 

prontidão, pronto para agir e tomar ações antes mesmo de algo mais grave acontecer, o que só 

se torna possível se os sistemas estiverem sendo monitorados continuamente com ferramentas 

adequadas.  

As ferramentas de monitoramento possibilitam que indicadores sejam apresentados de 

forma visual, com gráficos ou mapas. Informações sobre a situação do sistema, a utilização 

dos recursos disponíveis, o consumo e a temperatura podem ser facilmente visualizadas por 

meio de dados instantâneos ou de histórico de dados. Um sistema de monitoramento bem 

construído permite a configuração de alertas para ocorrências de eventos anormais e consegue 

atender diferentes necessidades e ambientes. 

Nenhum sistema ou equipamento, mesmo que de última geração, está imune a erros. 

Dessa forma, os sistemas críticos de uma organização precisam ser constantemente 

monitorados para se evitar interrupções que prejudiquem o andamento do negócio. Quando há 

monitoramento, é possível informar os setores responsáveis sobre possíveis falhas com alertas 

pré-programados, facilitando e tornando mais ágil a atuação das equipes operacionais.  

A correção de uma falha também tende a ser mais rápida quando se tem 

monitoramento e registro dos dados históricos. Isso porque facilita a identificação do 
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componente que apresentou falha, reduzindo o tempo para a solução. Além disso, falhas 

aparentemente isoladas ao longo do tempo podem apresentar certo padrão, e possuir um 

monitoramento possibilita entender a situação geral do sistema e antecipar ações corretivas.  

O monitoramento também permite o acompanhamento da utilização da capacidade dos 

sistemas de forma histórica, possibilitando o planejamento de uma expansão com 

antecedência ao se observar a tendência de crescimento do consumo de recursos ao longo do 

tempo. Um ambiente de monitoramento municia os setores técnicos com informações visuais 

sobre o desempenho do sistema e de seus pontos críticos, o que favorece a comunicação com 

os gestores do negócio, facilitando a tomada de decisão. 

Com o monitoramento, a organização poderá reagir ativamente e mudar segundo as 

circunstâncias. O monitoramento contínuo deve ser incorporado às atividades normais e 

repetitivas de uma organização. Ele deve ser conduzido em tempo real, responder 

dinamicamente a mudanças nas condições e estar firmemente arraigado na organização 

(COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 

COMMISSION, 2007, p. 84). 

Assim, o sistema de monitoramento proposto tem o objetivo de monitorar e avaliar o 

funcionamento da infraestrutura de energia elétrica dos processos críticos da Casa, no que diz 

respeito ao desempenho do sistema em seus aspectos de segurança e de suprimento 

energético, a fim de identificar dificuldades e/ou problemas e propor medidas preventivas e 

corretivas. 

2.3 Avaliação Estratégica 

Este projeto de intervenção possui alinhamento com a Estratégia da Câmara dos 

Deputados para o período de 2012 a 2023, que se compõe de Missão, Visão, Valores, bem 

como sete Diretrizes detalhadas em vinte e quatro Linhas de Atuação (BRASIL, 2013c). O 

projeto está alinhado com a Diretriz 7 – Aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados, em 

especial com a Linha de Atuação 7.3 – Assegurar a infraestrutura adequada e a continuidade 

dos serviços, além de contribuir com a Linha de Atuação 7.1 – Aprimorar o processo 

decisório, a gestão de projetos, de processos e de riscos corporativos, e o uso de indicadores 

de desempenho.  

A correlação com a Linha de Atuação 7.3 é direta, visto que o principal objetivo deste 

projeto de intervenção é propor ações e procedimentos de continuidade de negócios para a 
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infraestrutura de energia elétrica dos processos críticos da Câmara dos Deputados, de forma a 

assegurar o fornecimento adequado de energia elétrica como insumo básico para a operação 

dos serviços e a utilização dos recursos necessários para os processos críticos.  

Em relação à Linha de Atuação 7.1, este projeto de intervenção contribui com o 

aprimoramento da gestão de riscos operacionais, uma vez que identifica oportunidades de 

melhoria na gestão da infraestrutura crítica de energia dos processos críticos da Casa.  Além 

disso, oferece insumos para a definição e o uso de indicadores de desempenho institucionais, 

uma vez que pode fornecer indicadores da continuidade de serviços para os processos críticos 

por meio do sistema de monitoramento proposto. 

Este projeto de intervenção pode ser considerado um desdobramento do projeto 

corporativo Painel de Processos Críticos, que está servindo e servirá de base para o 

desenvolvimento dos planos de continuidade de negócios que serão elaborados pela Casa. 

Assim como todo assunto relacionado à Gestão da Continuidade de Negócios de uma 

organização específica, sugere-se que as informações do presente trabalho sejam 

disponibilizadas e utilizadas apenas internamente na Câmara dos Deputados, uma vez que 

possuem natureza estratégica e podem expor vulnerabilidades de aspectos vitais para a Casa.  

2.4 Diagnóstico da situação atual 

2.4.1 Os Processos Críticos da Câmara dos Deputados 

A Câmara dos Deputados recentemente definiu quais são seus processos críticos, fruto 

do trabalho realizado no projeto corporativo Painel de Processos Críticos. O projeto foi 

iniciado em 24 de agosto de 2015, para atender a uma recomendação da Secretaria de 

Controle Interno no relatório de auditoria n. 01/NUATI/2014 (BRASIL, 2014a) no sentido de 

identificar, mapear e ordenar, em termos de relevância e criticidade, os processos de negócios 

da Câmara dos Deputados que dependem de serviços de Tecnologia da Informação (TI). 

Um dos benefícios esperados pelo projeto era fornecer insumos para o planejamento e 

priorização de recursos (de TI, incluindo investimentos em infraestrutura), e para o 

alinhamento de aspectos de capacidade, desempenho e continuidade de negócios (BRASIL, 

2015).   

Conforme se extrai do termo de encerramento do projeto, a definição clara de quais 

são os projetos críticos traz diversos benefícios para a tomada de decisão em diversos níveis. 

Em especial, podem ser citados:  
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“Planejamento de novos concursos e de alocação de pessoas aos processos de 

trabalho; priorização de ações de capacitação; planejamento e alocação de 

recursos de TIC e de infraestrutura; manutenção de estruturas de suporte às 

atividades essenciais da Casa; priorização de investimentos futuros com o 

objetivo de garantir a continuidade de negócios”. (BRASIL, 2016d, grifo nosso). 

Uma das entregas do projeto foi a Metodologia para conceituar e identifcar os 

processos críticos e definir critérios para ordená-los. A outra entrega foi a própria lista 

ordenada dos processos críticos de negócio, base para os planos de continuidade de negócios 

que serão elaborados pela Casa e para este trabalho. 

Um dos componentes da metodologia supracitada foi o conceito de processo crítico a 

ser adotado pela Casa, que, embora já tenha sido mencionado na seção 1.5, vale aqui 

relembrar: no âmbito corporativo, processo crítico é um “[...] processo gerencial e/ou de 

apoio aos macroprocessos finalísticos que, quando interrompido ou descontinuado, 

inviabiliza a continuidade das atividades inerentes ao negócio” (BRASIL, 2016d, grifo do 

autor). Este conceito, definido com base na missão institucional, foi aprovado pelo Comitê de 

Gestão Estratégica da Câmara dos Deputados em dezembro de 2016 (BRASIL, 2016e). 

A escolha dos processos críticos levou em consideração a relação dos processos 

gerenciais e de apoio com os três macroprocessos finalísticos. Os macroprocessos finalísticos, 

a saber, "Representar o povo brasileiro", "Elaborar diplomas legais" e "Fiscalizar os seus atos 

e os dos demais Poderes", são de competência dos parlamentares e de órgãos políticos. Os 

macroprocessos gerenciais e de apoio são de competência das unidades administrativas e 

técnico-legislativas, sobre os quais se podem traçar estratégias e atuar de forma direta para 

melhor atender aos parlamentares e à sociedade (BRASIL, 2016d). 

Procurando detalhar os principais processos de trabalho dos parlamentares desde que 

assumem as prerrogativas de mandato, foi elaborada pela equipe do projeto uma cadeia de 

valor3 dos processos finalísticos, e, para correlacionar o apoio direto que a estrutura 

administrativa e técnico-legislativa presta aos processos finalísticos, foi derivada uma cadeia 

de valor dos processos gerenciais e de apoio, conforme mostrado na figura 6. 

 

 

 

 

                                                 
3Cadeia de Valor é entendida como o levantamento dos processos necessários para entregar produtos e serviços a 

um beneficiário (Torres et al, 2013, p. 2). 
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Figura 6 - Cadeia de Valor dos processos finalísticos e dos processos gerenciais e de apoio 

 

     Fonte: Termo de encerramento do Projeto Painel de Processos Críticos (BRASIL, 2016d). 

 

A partir da análise dos sete processos gerenciais e de apoio elencados na cadeia de 

valor, foram selecionados como críticos os processos que demonstraram impacto simultâneo 

nos três macroprocessos finalísticos, conforme mostrado na figura 7. 

A proposta de ordenação entre os processos críticos se deu pelos seguintes 

argumentos, constantes do termo de encerramento do projeto: 

[...] O processo "Realizar sessões plenárias" foi considerado o mais crítico, pois, 

além de impactar os três macroprocessos finalísticos, isto é, a missão, tem impacto 

direto na imagem institucional junto à sociedade e na visão de longo prazo, prevista 

na Estratégia da Câmara dos Deputados, aprovada pelo Ato da Mesa n. 59/2013: 

"Consolidar-se como o centro de debates dos grandes temas nacionais, 

moderno, transparente e com ampla participação dos cidadãos”. 

O processo "Realizar reuniões de comissão" foi considerado o segundo mais 

crítico tendo em vista que, embora se enquadre nos mesmos critérios do processo 

anterior, qualquer matéria, mesmo sujeita a parecer terminativo das Comissões, pode 

ser avocada pelo Plenário da Câmara dos Deputados, cuja decisão prevalece sobre as 

das Comissões.  

O processo “Gerir a movimentação no mandato parlamentar” foi considerado o 

terceiro mais crítico. Ele compreende o gerenciamento das informações que 

certificam o conjunto de 513 Deputados que, em determinada data ou período, pode 

exercer os direitos e deveres do mandato, assegurados pela posse. Tendo em vista 

que a configuração da data da posse pode ser alterada inúmeras vezes ao longo do 

mandato por questões políticas, mediante assunção de suplentes, garantir a 

atualização desses dados significa reconhecer prerrogativas como o direito de 

apresentar e votar proposições, bem como de requerer serviços da Administração na 

condição de parlamentar, como infraestrutura de gabinete e uso das cotas para o 

exercício do mandato [...](BRASIL, 2016d). 
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Figura 7 – Impacto dos processos gerenciais e de apoio nos macroprocessos finalísticos 

 

Fonte: Termo de encerramento do Projeto Painel de Processos Críticos (BRASIL, 2016d). 

A lista ordenada dos processos críticos (que guarda relação de criticidade entre eles, 

sendo o primeiro o mais crítico) foi submetida à consideração do Comitê de Gestão 

Estratégica da Câmara dos Deputados e aprovada na Reunião de Avaliação Estratégica 

Corporativa (RAE) de 15 de dezembro de 2016, dando encerramento ao projeto (BRASIL, 

2016e). 

2.4.2 Interferência na Atividade Legislativa 

Atualmente para o suporte de uma sessão plenária ou reunião de comissão, diversas 

infraestruturas são necessárias, como a energia elétrica, a iluminação, o sistema de votação 

eletrônico, o sistema de som, a captura de imagens, o ar condicionado, e etc. A norma ABNT 

NBR ISO 22301 define infraestrutura como qualquer sistema de instalações, equipamentos e 

serviços necessários para a operação de uma organização (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2013, p. 5). 

A ausência de um desses sistemas causa diversos transtornos, podendo dificultar o 

andamento dos trabalhos ou até causar a suspensão, o encerramento ou mesmo o 

levantamento de uma sessão plenária devido a um possível tumulto gerado pela ausência do 
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sistema, conforme previsto nos artigos 70 e 71 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 2016f, p. 41).  

O impacto causado na atividade legislativa devido a uma falha em uma dessas 

infraestruturas depende de diversos fatores: do sistema envolvido, do tempo de 

restabelecimento do serviço, do tipo de sessão ou reunião (se deliberativa ou apenas de 

debates), do momento da sessão ou reunião (se durante uma votação ou não), e até mesmo do 

calor do debate no momento da falha. Alguns sistemas interferem diretamente no processo 

legislativo e a simples piora de qualidade do serviço provido é percebida e gera reclamações, 

como por exemplo, no sistema de som e no sistema de votação. Outros sistemas são menos 

notados, mas quando falham, geram igualmente reclamações e podem causar a suspensão de 

uma sessão, como no caso da energia ou da iluminação. 

Ao longo do tempo, já ocorreram falhas nas infraestruturas de suporte, das mais 

diversas, causando transtornos para a sessão que precisou ser suspensa ou foi interrompida 

com reclamações e questionamentos por parte dos deputados, seja por falta de energia elétrica 

ou por falha em outro sistema. Quando isso acontece, os deputados proferem discursos e 

fazem reclamações solicitando providências. Alguns desses discursos foram levantados nas 

notas taquigráficas do banco de discursos da Câmara dos Deputados e estão citados no 

Apêndice A.  

Um exemplo de falha ocorreu no processo de votação para o cargo de presidente da 

Câmara dos Deputados, quando foi eleito o deputado Severino Cavalcanti, em fevereiro de 

2005, e ocorreu um problema com a iluminação do plenário. O processo de votação precisou 

ser interrompido e o Deputado Luiz Piauhylino, presidindo a sessão, determinou que a 

Secretaria-Geral da Mesa fechasse a urna até que a iluminação do local voltasse à 

normalidade. Ao ser restabelecida a iluminação, o Deputado Arnaldo Faria de Sá pediu a 

palavra, questionou qual seria o procedimento da Mesa em virtude do incidente ocorrido e 

solicitou: “[...] Quero que a Mesa determine que se apure tecnicamente quais foram as razões 

da queda de energia, que certamente poderá turbar o andamento do processo eleitoral 

[...]” (BRASIL, 2005, grifo nosso). 

Na ocasião, o presidente da sessão precisou comunicar ao Plenário o motivo da falha 

do sistema de iluminação, que na verdade foi uma queda momentânea de energia, conforme 

informação passada pelo então Diretor-Geral Sérgio Sampaio. Esse foi um exemplo da 

influência do sistema de energia no sistema de iluminação. A reclamação citada não foi sobre 

qualidade da iluminação, se havia áreas pouco ou muito iluminadas, o problema foi gerado 
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devido à partida do sistema de iluminação que, uma vez sem energia, demora 

aproximadamente de 2 a 3 minutos para restabelecer a condição plena. É a influência da 

infraestrutura de energia elétrica, insumo básico, em outro sistema. 

Ocorreram outros momentos que a sessão precisou ser suspensa por falta de energia 

elétrica, citados aqui em ordem cronológica: em 27 de agosto de 2001, o deputado Asdrubal 

Bentes, presidindo a sessão, precisou declarar a sessão suspensa por falta de energia elétrica 

no plenário (BRASIL, 2001a); em 16 de maio de 2002, o deputado Lincoln Portela, 

presidindo uma sessão plenária, também suspendeu a sessão por falta de energia elétrica 

(BRASIL, 2002a); em 17 de outubro de 2006, o deputado Orlando Desconsi, que estava 

presidindo a sessão no momento, suspendeu a sessão novamente por falta de energia elétrica 

no plenário, e ao reabrir a sessão, concedeu mais dois minutos para o deputado Mauro Passos, 

que estava realizando um pronunciamento no momento da falha. No mesmo dia, os papéis 

foram invertidos: ocorreu nova falha de energia no plenário, e o deputado Mauro Passos, 

agora presidindo a Plenária, suspendeu a sessão por falta de energia elétrica, e ao reabrir a 

sessão, também concedeu mais dois minutos para que o deputado Orlando Desconsi 

retornasse à tribuna e concluísse seu discurso (BRASIL, 2006a). 

Outra falha de energia que interrompeu um discurso ocorreu em 23 de outubro de 

2006, quando a sessão precisou ser suspensa e ao retornar o discurso, o deputado Carlito 

Merss fez um comentário da ocorrência, atribuindo um viés político à falha: 

[...] Sr. Presidente, espero que a falta de energia no plenário não tenha decorrido de 

vontade do Governador eleito de Brasília, do PFL, em privatizar a CEB, para 

mostrar que talvez a empresa, por ser estatal, não funcione. Acredito que não seja 

isso. Os tucanos agora negam que querem privatizar e vender o restante, os 30% do 

País que ainda não foram vendidos [...] (BRASIL, 2006b). 

 Outra falha no sistema de iluminação, devido a uma falta de energia, foi comentada 

em plenário em 13 de outubro de 2009, quando o deputado Marcelo Ortiz questionou ao 

deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, que estava presidindo a sessão, se havia algum 

problema com o sistema de iluminação do plenário. A resposta do presidente da sessão foi: 

“[...] Não, Deputado Marcelo Ortiz. Houve uma queda de energia, mas já solicitamos à área 

técnica da Casa que tome as providências para restabelecer a plena iluminação do plenário 

[...]” (BRASIL, 2009b). 

Fica evidente que uma falha ou o mau funcionamento de uma infraestrutura de suporte 

a uma sessão plenária ou reunião de comissão, especialmente quando relacionadas à energia 

elétrica, insumo básico dos outros sistemas, interferem de forma negativa no processo 
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legislativo, sendo necessário acompanhar e monitorar o funcionamento regular dessa 

infraestrutura crítica indispensável para o funcionamento da maior parte dos processos da 

Casa. Medidas precisam ser pensadas e adotadas para antecipar prováveis imprevistos que 

possam ocorrer nas infraestruturas de suporte aos processos críticos, como a identificação de 

ações e procedimentos que permitam garantir o seu funcionamento, ainda que apenas 

parcialmente ou com alguma restrição. 

2.4.3 Piloto da Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos 

O Tribunal de Contas da União (TCU) vem reforçando ao longo do tempo a 

necessidade de uma gestão de riscos para as organizações públicas e desde 2001 é possível 

observar citações sobre gestão de riscos em seus acórdãos. Conforme a própria Corte de 

Contas comenta: 

[...] O desafio da governança nas organizações do setor público é determinar quanto 

risco aceitar na busca do melhor valor para os cidadãos e demais partes interessadas, 

o que significa prestar serviço de interesse público da melhor maneira possível 

 (INTOSAI, 2007). O instrumento de governança para lidar com esse desafio é a 

gestão de riscos [...] (BRASIL, 2014b, grifo nosso). 

Nesse contexto, foi aprovado pelo Comitê de Gestão Estratégica um projeto 

coorporativo para a “Implantação da Gestão de Riscos Corporativos” na Câmara dos 

Deputados (BRASIL, 2016c).  No âmbito desse projeto, foi desenvolvido um piloto para 

testar a aplicação da Metodologia Corporativa de Gestão de Riscos (MCGR-CD). Esse piloto 

foi selecionado a partir da necessidade de se implantar sistematicamente a gestão de riscos 

nos processos críticos de negócio da Casa, cujo recorte dado foi o processo de fornecimento 

de energia elétrica e iluminação para as sessões plenárias e reuniões das comissões. 

Conforme consta no relatório do piloto, a MCGR-CD abrange as etapas de: (1) 

estabelecimento do contexto; (2) identificação de riscos; (3) avaliação de riscos; (4) 

tratamento de riscos; e (5) monitoramento e comunicação (BRASIL, 2017b). Essas etapas 

encontram-se detalhadas na figura 8. 

Conforme previsto na MCGR-CD, “[...] um risco pode estar associado a um objetivo 

de um processo de trabalho, de um projeto, de uma ação ou de uma unidade administrativa”. 

O escopo alvo selecionado para este piloto foi o objetivo: Garantir o fornecimento 

adequado de energia elétrica e iluminação para sessões plenárias e reuniões de comissões 

(BRASIL, 2017b). 
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Figura 8 - Etapas da MCGR-CD 

 

Fonte: Relatório do piloto da MCGR-CD (BRASIL, 2017b). 

Esse objetivo refere-se a processos de responsabilidade do Serviço de Instalações 

Elétricas e Hidrossanitárias (SINST) do Departamento Técnico, especificamente da Seção de 

Instalações Elétricas (SIELE). Essa seção conta com dois servidores efetivos da área de 

energia (engenheiros eletricistas) e com colaboradores terceirizados que executam o trabalho 

operacional. 

Na etapa de identificação, a equipe técnica identificou 20 riscos com respectivas 

causas e impactos, conforme demonstrado na tabela 3.  

Tabela 3 - Riscos identificados 

Causa Risco Impacto 

Falha no aterramento OU na 
proteção OU em condutores 
expostos e/ou desencapados OU 
Acesso não autorizado a áreas de 
quadros elétricos/ subestações/ 
equipamentos elétricos 

Choque elétrico Acidentes 

Descarga atmosférica OU Manobra 
de circuitos de Distribuição 

Surto de tensão 
Interrupção ou fornecimento 
inadequado de energia 

Falha de isolação Curto-circuito 
Interrupção ou fornecimento 
inadequado de energia 

Proteção obsoleta OU ajuste 
inadequado 

Falha da proteção dos circuitos 
elétricos 

Interrupção ou fornecimento 
inadequado de energia / 
incêndio 

Falha do equipamento OU baterias 
OU operação inadequada 

Falha (técnica) no sistema de 
alimentação ininterrupta 

Interrupção ou fornecimento 
inadequado de energia 

Falha do equipamento OU baterias 
OU operação inadequada em 
período sem contrato de 
manutenção 

Falha no sistema de alimentação 
ininterrupta em período sem 
contrato de manutenção 

Interrupção ou fornecimento 
inadequado de energia 

Falha do sistema de geração OU 
falta de diesel OU operação 

Falha (técnica) no sistema de 
geração de emergência 

Interrupção ou fornecimento 
inadequado de energia 
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Causa Risco Impacto 

inadequada 

Falha do sistema de geração OU 
falta de diesel OU operação 
inadequada em período sem 
contrato de manutenção 

Falha no sistema de geração de 
emergência em período sem 
contrato de manutenção 

Interrupção ou fornecimento 
inadequado de energia 

Geração insuficiente para a carga 
dos plenários (não alimenta ar-
condicionado) nas falhas da CEB por 
mais de 15 minutos 

Ausência de climatização nos 
plenários 

Comprometimento do 
funcionamento da sessão 

Sistema elétrico de distribuição 
obsoleto 

Falha nos quadros elétricos de 
distribuição obsoletos 

Interrupção ou fornecimento 
inadequado de energia 

Falha no fornecimento de energia 
da CEB E do gerador (motor de 
partida, baterias, falta de diesel) E 
do UPS (módulo de potência, chave 
estática e baterias). 

Interrupção do fornecimento de 
energia 

Interrupção da sessão/reunião 

Erro humano 
Interrupção do fornecimento de 
energia por operação inadequada 

Interrupção da sessão/reunião 

Falha na reposição de material de 
iluminação 

Iluminação insuficiente 
Comprometimento do 
funcionamento da sessão 

Falha no sistema de iluminação (CEB 
+ UPS ou falha em componentes) 

Ausência de iluminação 
Pânico / interrupção da sessão / 
reunião 

Ligação de cargas elétricas sem 
conhecimento da área técnica e não 
atuação da proteção primária 

Sobrecarga nas instalações 
Interrupção ou fornecimento 
inadequado de energia 

Redução do contrato de mão de 
obra 

Redução de mão de obra 
especializada terceirizada 

Comprometimento do 
funcionamento da sessão 

Não renovação do contrato de mão 
de obra 

Ausência de mão de obra 
especializada terceirizada 

Comprometimento do 
funcionamento da sessão 

Desligamento proposital, ações para 
danificar os ativos propositalmente, 
ações deliberadas para prejudicar o 
funcionamento da rede elétrica 
interna. Porta destrancada e quadro 
desprotegido 

Sabotagem interna 
Interrupção ou fornecimento 
inadequado de energia 

Ataques a instalações da rede de 
distribuição pública, ações 
deliberadas para prejudicar o 
funcionamento da rede elétrica 
externa. 

Sabotagem externa 
Interrupção ou fornecimento 
inadequado de energia 

Demora na identificação da origem 
da falha 

Demora no 
restabelecimento/fornecimento 
de energia 

Comprometimento do 
funcionamento da sessão 

Fonte: Relatório do piloto da MCGR-CD (BRASIL, 2017b). 

Na etapa seguinte, de avaliação dos riscos, foi atribuída uma probabilidade de 

ocorrência e um impacto aos riscos identificados, utilizando um mapa de riscos com escala de 

1 a 10.  A equipe técnica optou por calibrar a probabilidade de ocorrência dos riscos a partir 



49 

 

de informações históricas, ainda que informais, estimando uma frequência de falhas no 

processo de fornecimento de energia elétrica e iluminação para o período de um ano. A ideia 

foi tratar os riscos em uma escala auxiliar, considerando os valores absolutos das frequências 

dos eventos, e comparando os riscos entre si em uma mesma escala (se o risco A é três vezes 

mais provável que o risco B, o valor de probabilidade para o risco A foi obtido multiplicado a 

probabilidade do risco B por três; se o risco C e D tem causas iguais ou parecidas, exemplo 

falha na concessionária de energia, a probabilidade de ocorrência tem a mesma ordem de 

grandeza).  

Com a probabilidade de ocorrência estimada para todos os riscos foi adotado um 

critério de agrupamento para visualização dos valores no mapa de riscos com escala de 1 a 10. 

As probabilidades com ordem de grandeza muito baixa ficaram agrupadas nos níveis 1 e 2, e 

as demais probabilidades foram distribuídas de forma não linear pelo restante da escala4. 

Dessa forma, um risco que tenha apresentado uma probabilidade de ocorrência três vezes 

maior que outro não necessariamente ficou três níveis acima na escala de 1 a 10 do mapa de 

risco. Isso se aplica principalmente para os riscos que tiveram baixa probabilidade de 

ocorrência, ficando agrupados nos níveis 1 e 2.  

Outro fator que a equipe técnica considerou foi que a estimativa da probabilidade de 

ocorrência não espelha somente os eventos passados, mas pode ter um valor mais alto no 

futuro, uma vez que a obsolescência de um equipamento (por exemplo, um quadro elétrico ou 

um elemento de proteção) aumenta a possiblidade de ele falhar, isto é, mesmo se ele 

apresentou um histórico de falhas baixo, essa não é necessariamente a possiblidade de 

ocorrência para o futuro, que de fato passa a ser maior a cada momento que passa. Esse fator 

(por exemplo, duas vezes mais provável uma falha no futuro) também foi considerado na 

escala absoluta, ou escala auxiliar, não alterando necessariamente o nível do risco na mesma 

proporção na escala de 1 a 10. 

A criticidade de cada risco foi obtida pela combinação da probabilidade e impacto, 

resultando em um mapa de riscos que pode ser visto na figura 9. 

 

                                                 
4Os valores menores que 0,1% foram agrupados no nível 1 do mapa de riscos. Valores entre 0,1% e 1% foram 

agrupados no nível 2. Valores entre 1% e 5% foram agrupados no nível 3. Valores entre 5% e 10% foram 

agrupados no nível 4. Valores entre 10% e 25% foram agrupados no nível 5. Valores entre 25% e 50% foram 

agrupados no nível 6. Valores entre 50% e 70% foram agrupados no nível 7. Valores entre 70% e 80% foram 

agrupados no nível 8. Valores entre 80% e 90% foram agrupados no nível 9, e valores maiores que 90% no nível 

10. 
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Figura 9 - Mapa de Riscos 

 

Fonte: Relatório do piloto da MCGR-CD (BRASIL, 2017b). 

Na etapa de tratamento dos riscos, foram identificadas ações de resposta para os riscos 

prioritários em ordem decrescente de criticidade, ou seja, para os riscos que apresentaram 

maior valor de probabilidade vezes impacto. Dos vinte riscos identificados, foram priorizados 

doze riscos a serem mitigados. Para cada risco foi proposta uma ação de mitigação, porém 

como alguns deles possuíam a mesma causa, alguns riscos tiveram a mesma ação proposta 

(geralmente uma grande ação, como a instalação de um sistema de geração de energia ou de 

um sistema de monitoramento). Ao final, sete ações de mitigação foram propostas, que 

agrupam os doze riscos priorizados, conforme pode ser visto na figura 10. As ações foram 

ordenadas de acordo com a criticidade acumulada dos riscos que elas visam mitigar (como 

uma ação pode mitigar mais de um risco, foi somada a criticidade dos riscos que cada ação 

visa mitigar). Essa forma de apresentação privilegia as grandes ações e foi escolhida por dar 

ênfase às ações que mitigam vários riscos de uma só vez, favorecendo a argumentação da 

necessidade de implantação perante a Administração.  No entanto, poderia ser usada uma 

forma de apresentação diferente, por exemplo, com peso para os riscos mais críticos e não 

somente a soma aritmética, ou uma ordenação simplesmente pelos riscos com maior 

criticidade unitária.   
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Figura 10 - Ações para mitigação dos riscos identificados 

 

Fonte: Relatório do piloto da MCGR-CD (BRASIL, 2017b). 

Nota: P3 e P1 referem-se, respectivamente, a projetista nível 3 e projetista nível 1, cargos de um contrato de 

postos de trabalho de Departamento Técnico (DETEC). 

2.4.4 Infraestrutura de energia elétrica atual para os processos críticos 

A infraestrutura de energia elétrica para suporte dos processos críticos atualmente já 

conta com importantes ativos de energia que ajudam a mitigar os riscos de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica. Parte da infraestrutura de energia elétrica possui elementos 

redundantes que minimizam o impacto da ocorrência de uma falha, muitas vezes evitando a 

interrupção, sendo um processo transparente para o usuário que não chega a sofrer o impacto 

da falha com a ausência do serviço.  No entanto, alguns componentes da infraestrutura de 

energia não são novos e/ou já estão obsoletos, sendo necessária uma revisão da infraestrutura 

que suporta os processos críticos, em especial, as infraestruturas que estão localizadas nos 

edifícios antigos. 

Nesta seção estão presentes informações gerais sobre a infraestrutura de energia 

elétrica para os processos críticos, correlacionando os edifícios envolvidos, os ativos críticos e 

informações relevantes. O mapeamento completo da infraestrutura faz parte das entregas do 

projeto e prevê, além da identificação de todos os componentes envolvidos (de quadros gerais 

a quadros terminais), elaboração de plantas e diagramas e propostas de melhorias pontuais, 

incluindo a troca de algum componente ou instalação de elemento necessário, como por 

exemplo, tranca ou fechos em alguns quadros. 

Responsável pela 

ação
Data Riscos mitigados

Criticidade 

acumulada

1

Modernização do quadro geral e do 

sistema de geração de energia do edifício 

principal e do anexo 2 (atualização 

tecnológica + ampliação de capacidade = 

todo o edifício)

SINST + P3 e P1

01/12/2019 - 

Ed. Princ.

01/12/2020 - 

Anexo 2

Falha na proteção dos circuitos  

Falha no gerador  

Ausência de climatização nos 

plenários  

Falha nos quadros obsoletos  

Sabotagem externa

113

2

Implantar um sistema de monitoramento 

integrado da infraestrutura de energia 

elétrica para os plenários

Guilherme Pacheco 

Tavares
01/12/2019

Falha na proteção dos circuitos 

Demora no reestabelecimento de 

energia

64

3
Propor novo modelo de aquisição para 

componentes críticos

Paulo Henrique 

Marra
30/10/2017

Falha no nobreak 

Iluminação insuficiente
64

4
Propor modelo de aquisição emergencial 

para serviços e componentes críticos

Guilherme Pacheco 

Tavares
01/12/2017

Falha de nobreak sem contrato 

Falha de gerador sem contrato
43

5

Aprimorar o treinamento (material e 

periodicidade) dos encarregados, 

operadores e plantonistas

Paulo Henrique 

Marra
30/06/2018 Interrupção por erro humano 28

6
Elaborar plano de remanejamento de 

sistemas

Guilherme Pacheco 

Tavares
01/12/2017 Falha de nobreak sem contrato 27

7

Instalar fechos nos quadros de distribuição 

dos plenários de comissão e de 

iluminação do plenário Ulisses Guimarães

Paulo Henrique 

Marra
30/10/2017 Sabotagem interna 24

Ação proposta

72 
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A tabela 4 apresenta o percentual atendido por geração própria de energia (geradores) 

em cada um dos edifícios que possuem relação direta com um dos processos críticos da Casa, 

e correlaciona o prédio ao(s) respectivo(s) processo(s) crítico(s). A demanda de cada 

edificação foi obtida a partir de uma amostra do histórico de potência (demanda), presente nas 

faturas de energia, dos últimos 36 meses (incluindo setembro de 2017), e considerando um 

intervalo de confiança de 95% (assumindo uma distribuição normal para as demandas). Os 

dados estão demonstrados no Apêndice B. A capacidade de geração foi obtida somando-se a 

potência dos geradores de energia que atendem cada prédio. O percentual atendido foi obtido 

pela razão entre a capacidade de geração e a demanda do respectivo edifício. 

Tabela 4 - Percentual atendido por geração de energia 

Prédio Demanda (kW) 
Capacidade de  
Geração (kW) 

% Atendido 
Processo Crítico  

envolvido 

Ed. Principal 1228 600 48,9% 1 e 3a 

Anexo II 1233 644,0 52,2% 1b, 2 e 3c 

Anexo IV 1968 800 40,6% (1, 2)d e 3 

CETEC II 180 1200 100,0% (1, 2)d e 3 

Processo crítico envolvido:  
1 - Realizar Sessões Plenárias;  
2 - Realizar reuniões de Comissão;  
3 - Gerir a movimentação no mandado parlamentar. 
aA Secretaria-Geral da Mesa (SGM) é um dos maiores atores no processo de gerir a movimentação no mandato 
parlamentar e fica localizada no Edifício Principal. Neste prédio também existem salas técnicas necessárias para 
o acesso ao sistema de movimentação. 
bParte da Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação(COSEV), responsável pelo sistema de votação, urnas 
e painéis eletrônicos do Plenário Ulysses Guimarães, fica localizada no Anexo II. 
cNeste prédio está localizada grande parte das lideranças partidárias, a Diretoria-Geral e salas técnicas 
necessárias para o acesso ao sistema de movimentação parlamentar. 
dPara a plena operação dos processos "Realizar sessões plenárias" e "Realizar reuniões de comissão", é 
necessário acesso à Rede Câmara e o uso de sistemas hospedados nos CPDs localizados no Anexo IV e CETEC II, 
como por exemplo, o uso das pautas eletrônicas e dos tablets dos plenários. 
Fonte: elaboração própria. 

Em geral, a capacidade de geração dos edifícios é inferior à demanda do prédio, uma 

vez que os sistemas foram concebidos com uma filosofia de projeto diferente da atual. O 

edifício CETEC II, já baseado em um novo conceito de projeto, possui capacidade de geração 

total para o edifício e capacidade reserva para as outras etapas (expansões) previstas para o 

próprio prédio (etapa B e C). 

A seção de instalações elétricas já possui soluções tecnológicas (softwares livres ou 

disponibilizados gratuitamente por fabricantes de equipamentos) para monitoramento de 

alguns ativos isolados, como geradores e nobreaks, mas essas soluções não estão integradas e 
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não provém informação dos demais pontos da infraestrutura de energia elétrica necessários 

para o monitoramento adequado dos processos críticos da Casa. Recentemente (2017) foi 

instalado um software para consolidação de alguns ativos de energia que está em teste no 

setor, e vislumbra-se a possibilidade de adquirir mais licenças (para os demais pontos a serem 

monitorados), assim como os sensores, atuadores e transdutores necessários para o 

monitoramento adequado da infraestrutura de energia elétrica, conforme previsto no item 

3.4.3.  

Conforme informado no item 3.3, foi previsto um custo para implantação de um 

sistema de monitoramento completo, que pode ser uma nova solução ou o aproveitamento da 

existente com as devidas adaptações, a depender do resultado do segundo pacote de trabalho 

da entrega "Sistema de monitoramento da infraestrutura de energia elétrica" (ver também os 

requisitos deste pacote no item 3.4.3). No caso de uma nova solução, ainda pode ser realizado 

o lançamento de um desafio pela Casa no portal www.desafio.leg.br, visando à coleta de 

ideias e propostas de soluções para o desenvolvimento de software de monitoramento livre, 

com aplicativo móvel, incluindo integração de dispositivos selecionados (nobreaks, 

geradores, disjuntores). Neste caso seria necessária uma adaptação no cronograma para incluir 

essa fase, que pode ser compensada pela inclusão de membros na equipe para executar tarefas 

técnicas concomitantemente, conforme informado nos itens 3.2 (cronograma) e  (recursos 

humanos).  

2.4.4.1. Processo Crítico Realizar Sessões Plenárias 

O local onde se desdobra o processo crítico realizar sessões plenárias é o Plenário 

Ulysses Guimarães. Localizado no pavimento superior do edifício principal da Câmara dos 

Deputados, é o maior e principal plenário da Casa, com uma área de 745 m². Nele ocorrem as 

sessões ordinárias, extraordinárias e solenes da Câmara dos Deputados, além das sessões 

conjuntas do Congresso Nacional. Possui 391 assentos para parlamentares, com postos de 

votação, dois painéis eletrônicos, um de cada lado da mesa diretora, que registram o quórum 

da sessão e o resultado das votações nominais. Possui ainda uma ala superior reservada às 

áreas técnicas da Câmara que apoiam as sessões. A Secretaria-Geral da Mesa (SGM) é a 

unidade gestora do espaço (BRASIL, 2013b). 

Para suporte do Plenário estão instalados dois sistemas de alimentação ininterrupta 

(SAI), conhecidos como Nobreak, de grande porte (equipamentos que conseguem segurar 

muitas cargas ao mesmo tempo). Esses equipamentos possuem requisitos especiais para 

http://www.desafio.leg.br/
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funcionamento, como espaço (sala) adequado e climatizado. Um sistema atende 

especificamente o sistema de iluminação (o Plenário não possui iluminação natural), e foi 

instalado depois das sucessivas falhas de energia e problemas na hora de partir o sistema, 

conforme visto na seção 2.4.2. O outro sistema atende o sistema de votação, incluindo os 

postos de votação, tomadas disponibilizadas, tribunas e mesa diretora. Dessa forma, as cargas 

(qualquer elemento que consuma energia elétrica, incluindo os vários sistemas de suporte de 

uma sessão plenária) do plenário são atendidas por sistema de alimentação ininterrupta, o que 

aumenta consideravelmente a disponibilidade do serviço de fornecimento de energia elétrica.  

Esses sistemas não são novos (já têm aproximadamente nove anos), mas estão em bom 

estado, são equipamentos resistentes, possuem manutenção adequada e sua maior necessidade 

é a substituição das baterias e peças de reposição (capacitores e ventiladores) no tempo 

adequado (devem estar presentes no inventário dos suprimentos essenciais e resguardados 

pelas contratações emergenciais, além da forma atual de suprimento pelo contrato de 

manutenção). 

A alimentação elétrica para o plenário parte do quadro geral de baixa tensão (QGBT) 

do Edifício Principal, percorrendo galerias técnicas, shafts5 e locais estreitos, até chegar aos 

quadros de entrada dos SAIs para o Plenário.  Esse quadro geral é bem antigo, possui mais de 

vinte anos, e a área técnica responsável não sabe precisar a data real de instalação, porém já o 

considera obsoleto e fora das normas, sendo necessária a sua substituição. Além do quadro 

geral, o quadro elétrico de distribuição do sistema de iluminação é antigo, está obsoleto e 

precisa ser substituído. Essa é uma ação que já está em andamento, por meio do contrato n. 

159/2016 (processo n. 128.693/2014, pregão eletrônico n. 90/2016). 

O sistema de geração de energia que atende o Plenário Ulysses Guimarães é o mesmo 

que atende parcialmente algumas cargas do Edifício Principal. O sistema também não é novo, 

e por ter sido concebido com uma filosofia diferente, não atende plenamente às cargas do 

edifício. Dessa forma, o sistema de climatização (ar condicionado) não é atendido pelo 

sistema de geração de energia, e quando o suprimento de energia é interrompido por falha de 

fornecimento pela concessionária (CEB), o ar condicionado do edifício, incluindo o do 

Plenário, não é alimentado. O sistema de geração não possui capacidade suficiente para 

alimentar o ar condicionado do Plenário, o que se constitui em um problema que foi refletido 

                                                 
5 Palavra utilizada para identificar uma área específica em uma construção onde às vezes passam-se várias 

tubulações aparentes, água, rede elétrica, etc. Porém, para não ficar esteticamente desagradável, cria-se um 

compartimento ou um fechamento seja em gesso, madeira ou até em alvenaria para esconder essas tubulações 

(http://www.dicionarioinformal.com.br/shaft/). 
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no risco de ausência de climatização adequada nos plenários (citado na seção 2.4.3) caso a 

interrupção de energia dure mais de 15 minutos. Isso pode comprometer o funcionamento da 

sessão, pois o Plenário não possui ventilação natural e depende de climatização ativa. 

A tabela 5 mostra os indicadores individuais de continuidade (DIC, FIC e DMIC) para 

a unidade consumidora Edifício Principal nos últimos cinco anos (2017 até setembro). Os 

indicadores de continuidade de energia foram vistos na seção 1.4, e mostram o intervalo de 

descontinuidade da distribuição de energia elétrica para a unidade e a quantidade de 

interrupções. 

Tabela 5 - Indicadores de continuidade energia do Ed. Principal 

 
Fonte: elaboração própria, dados obtidos nas faturas de energia. 

2.4.4.2. Processo Crítico Realizar Reuniões de Comissão 

Atualmente a Câmara dos Deputados possui 16 plenários de comissão localizados no 

edifício Anexo II, onde ordinariamente são realizadas as reuniões das comissões, em especial 

as reuniões deliberativas. A partir de 2017, algumas comissões com menos membros (em 

geral comissões externas ou comissões especiais pequenas) poderão se reunir em duas salas 

da Coordenação de Comissões Temporárias que possuem os equipamentos de suporte 

necessários. 

Outros eventos de comissão, como conferências, mesas-redondas, seminários também 

são realizados em outros auditórios, como o Nereu Ramos e o Freitas Nobre, e em espaços 

especiais da Casa, de acordo com a escolha do órgão, o regulamento de eventos, a natureza do 

evento e a disponibilidade do local. 

Cada plenário de comissão do Anexo II possui um quadro elétrico dedicado. Esses 

quadros foram recentemente trocados por meio do contrato n. 135/2015 (processo 

125.157/2014). Para suporte das reuniões de comissão, recentemente (2015) foi instalado um 

sistema de alimentação ininterrupta de grande porte no Anexo II (contrato n. 2014/287, 

processo 107688/2014). Esse sistema atende todos os plenários das comissões, dessa forma, 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017

DIC - Duração [horas] 0,33 0,26 15,19 0,00 0,05

FIC - Frequência [número] 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00

DMIC - Duração máxima [horas] 0,33 0,26 14,58 0,00 0,05

Ed. Principal
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as cargas dos plenários são atendidas por sistema de alimentação ininterrupta (SAI), o que 

aumenta consideravelmente a disponibilidade do serviço de fornecimento de energia. 

A alimentação elétrica para os plenários parte do quadro geral de baixa tensão 

(QGBT) do Anexo II, percorrendo galerias técnicas e locais estreitos, até chegar aos quadros 

de entrada do novo SAI instalado. Assim como no Edifício Principal, esse quadro geral 

também é antigo e a área técnica responsável já o considera obsoleto e fora das normas, sendo 

necessária a sua substituição. 

O Sistema de Geração de Energia que atende os plenários é o mesmo que atende 

parcialmente algumas cargas do Anexo II. O sistema também não é novo, e por ter sido 

concebido com uma filosofia diferente, não atende plenamente às cargas do edifício. Dessa 

forma, o sistema de climatização (ar condicionado) dos plenários das comissões não é 

atendido pelo sistema de geração de energia, e quando falta energia devido a uma falha da 

concessionária (CEB), o ar condicionado do edifício, incluindo o dos plenários, não é 

alimentado. Isso se torna um problema caso a interrupção de energia dure mais de 15 minutos, 

pois pode comprometer o funcionamento da reunião, já que os plenários não possuem 

ventilação natural e dependem de climatização ativa. Essa situação foi refletida no risco de 

ausência de climatização adequada nos plenários (citado na seção 2.4.3). 

A tabela 6 mostra os indicadores individuais de continuidade (DIC, FIC e DMIC) para 

a unidade consumidora Anexo II nos últimos cinco anos (2017 até setembro). É interessante 

observar que durante o ano de 2016 não foi reportada nenhuma interrupção do fornecimento 

(acima do limite de 3 minutos) para o Anexo II, assim como para o Edifício Principal, ano em 

que a concessionária CEB teve seu melhor valor para o indicador de desempenho global de 

continuidade (ver seção 1.4). 

Tabela 6 - Indicadores de continuidade energia do Anexo II 

 

Fonte: elaboração própria, dados obtidos nas faturas de energia. 

 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017

DIC - Duração [horas] 0,00 0,26 18,34 0,00 0,05

FIC - Frequência [número] 0,00 1,00 2,00 0,00 1,00

DMIC - Duração máxima [horas] 0,00 0,26 17,73 0,00 0,05

Anexo II
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2.4.4.3. Processo Crítico Gerir a Movimentação no Mandato Parlamentar 

Para gerir a movimentação no mandato parlamentar, são necessários diversos 

sistemas, a exemplo do Infoleg-parlamentar, que ficam hospedados nos Centros de 

Processamento de Dados (CPDs) da Casa, bem como uma série de infraestruturas de rede para 

o acesso. Hoje a Câmara dos Deputados conta com dois CPDs espelhados, CETEC Sul e 

CETEC Norte, sendo o primeiro localizado no subsolo do edifício Anexo IV e o segundo 

localizado no edifício que leva o mesmo nome, CETEC Norte ou CETEC II.  

Os dois CPDs possuem sistema de alimentação ininterrupta de grande porte, bem 

como sistema de geração de emergência que alimenta suas cargas para o caso de uma 

interrupção do fornecimento de energia por parte da concessionária.  

O prédio do CETEC Norte, por ser mais novo, já foi concebido com uma filosofia 

diferente e tem geração de energia para todo o edifício. A distribuição de energia para o CPD 

possui redundância, assim como o sistema de ar condicionado, sendo o local onde a 

infraestrutura de energia elétrica está mais avançada e atualizada. 

Apesar do Anexo IV não possuir capacidade de geração para todo edifício, o CPD é 

plenamente atendido, incluindo o sistema de ar condicionado (sistema dual, com 

equipamentos alimentados pelo gerador quando ocorre interrupção de fornecimento por parte 

da concessionária). Então, sob o ponto de vista desse processo crítico, a capacidade reduzida 

do sistema de geração (para o restante do prédio) não chega a ser um problema.  

Para o acesso aos sistemas necessários para a movimentação no mandato parlamentar, 

é preciso garantir a continuidade e disponibilidade da infraestrutura de rede, em especial dos 

elementos que ficam nas salas técnicas do Centro de Informática (Cenin), como os rack e seus 

switches. Como padrão, as salas técnicas do Cenin são alimentadas com energia ininterrupta 

(nobreak), porém será necessário mapear as principais salas técnicas para esse processo 

crítico, localizadas principalmente no Edifício Principal e no Anexo II. 

 Pode ser necessário garantir com energia ininterrupta, ou pelo menos com geração de 

energia, alguns terminais (computadores pessoais) utilizados pelos gestores para acesso aos 

sistemas. O mapeamento das salas técnicas e dos eventuais terminais de acesso será realizado 

nas atividades da primeira entrega do projeto (Mapeamento da infraestrutura de energia 

elétrica atual para os processos críticos e proposta de melhorias pontuais, ver item 0).   

A tabela 7 e a tabela 8 mostram, respectivamente, os indicadores individuais de 

continuidade (DIC, FIC e DMIC) dos últimos cinco anos (2017 até setembro) para as 
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unidades consumidoras Anexo IV e CETEC II, edificações que abrigam os CPDs da Casa. Os 

indicadores para os outros edifícios envolvidos com esse processo (Ed. Principal e Anexo II) 

já foram mostrados nas seções anteriores. O edifício CETEC II, localizado no complexo 

avançado, que é atendido por um conjunto elétrico diferente dos demais edifícios do 

complexo principal, apresentou valores maiores para os indicadores de continuidade em 

relação aos outros edifícios mostrados, em especial o número de interrupções de energia nos 

anos 2013, 2014 e 2015. No entanto, conforme já citado, este prédio é o mais preparado do 

ponto de vista da infraestrutura de energia elétrica e possui geração total para a edificação. 

Tabela 7 - Indicadores de continuidade energia do Anexo IV 

 

Fonte: elaboração própria, dados obtidos nas faturas de energia. 

Nota: o edifício Anexo IV possui duas entradas de energia (uma exclusiva para o ar condicionado e outra 

para o restante das cargas). Os indicadores de continuidade desta tabela foram adotados como o maior valor 

entre as duas entradas para determinado indicador e determinado período. 

Tabela 8 - Indicadores de continuidade energia do CETEC II 

 

        Fonte: elaboração própria, dados obtidos nas faturas de energia. 

  

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017

DIC - Duração [horas] 0,33 0,26 15,25 0,00 0,05

FIC - Frequência [número] 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00

DMIC - Duração máxima [horas] 0,33 0,26 14,64 0,00 0,05

Anexo IV

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017

DIC - Duração [horas] 4,75 11,83 11,52 0,33 0,00

FIC - Frequência [número] 7,00 11,00 7,00 2,00 0,00

DMIC - Duração máxima [horas] 1,13 2,53 2,34 0,18 0,00

CETEC II
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3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

3.1 Escopo  

3.1.1 Objetivo Geral 

Implantar ações e procedimentos de continuidade de negócios para a infraestrutura de 

energia elétrica dos processos críticos da Câmara dos Deputados, até dezembro de 2020.  

3.1.2 Objetivos Específicos 

 Aumentar a resiliência operacional da Câmara dos Deputados na área de energia 

elétrica; 

 Implantar um sistema para o monitoramento da infraestrutura de energia para os 

processos críticos da Câmara dos Deputados; 

 Expandir a capacidade de geração de energia elétrica para os processos de "Realizar 

sessões plenárias" e "Realizar reuniões de comissão". 

3.1.3 Entregas 

 Mapeamento da infraestrutura de energia elétrica atual para os processos críticos e 

proposta de melhorias pontuais; 

 Expansão da capacidade de geração para os prédios Ed. Principal e Anexo II e 

substituição dos quadros gerais de energia; 

 Sistema de monitoramento da infraestrutura de energia elétrica; 

 Procedimentos de continuidade: 

o Plano de continuidade; 

o Aquisições e contratações emergenciais; 

o Estrutura de resposta a incidentes. 

3.1.4 Estrutura Analítica de Projeto 

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP), uma representação gráfica do escopo do 

projeto, é apresentada na figura 11 e no Apêndice C. O objetivo do projeto foi decomposto em 

entregas que, por sua vez, foram detalhadas em pacotes de trabalho. 
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Figura 11 - Estrutura analítica do Projeto - EAP 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

3.2 Cronograma 

A tabela 9 mostra o cronograma proposto para a execução do projeto e a figura 12 

mostra a distribuição das atividades ao longo do tempo com respectivas relações de 

precedência. Nesta fase inicial, a duração de cada atividade foi estimada a partir da 

experiência do autor e de acordo com o desdobramento do escopo definido no item 3.1. 

Todavia, essas durações precisarão ser reavaliadas com a equipe do projeto e os demais 

envolvidos. Da mesma forma, as relações de precedência entre as atividades foram indicadas 

na tabela e também precisarão ser revistas a partir de um maior detalhamento do escopo e da 

experiência dos outros membros que venham a compor a equipe de projeto. 
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Tabela 9 - Cronograma do Projeto 

ID Nome Duração Início Término Predecessoras 

1 Ações e Procedimentos de Continuidade de Negócios 733 dias 05/02/2018 25/11/2020   

2 Iniciação 5 dias 05/02/2018 09/02/2018   

3 Planejamento 30 dias 12/02/2018 23/03/2018 2 

4 Mapeamento atual e melhorias 38 dias 26/03/2018 16/05/2018   

5 Principais Ativos 3 dias 26/03/2018 28/03/2018 3 

6 Quadros e proteções 10 dias 29/03/2018 11/04/2018 5 

7 Alimentadores e circuitos 15 dias 12/04/2018 02/05/2018 6 

8 Mapa de situação 5 dias 03/05/2018 09/05/2018 5;6;7 

9 Melhorias pontuais 5 dias 10/05/2018 16/05/2018 8 

10 Expansão da Capacidade Atual de Geração 550 dias 10/05/2018 17/06/2020   

11 Ed. Principal 440 dias 10/05/2018 15/01/2020   

12 Levantamentos e prospecções 20 dias 10/05/2018 06/06/2018 8 

13 Projeto e especificação 120 dias 07/06/2018 21/11/2018 12 

14 Contratação 180 dias 22/11/2018 31/07/2019 13 

15 Implantação e comissionamento 120 dias 01/08/2019 15/01/2020 14 

16 Anexo II 410 dias 22/11/2018 17/06/2020   

17 Levantamento e prospecções 20 dias 22/11/2018 19/12/2018 13 

18 Projeto e especificações 90 dias 20/12/2018 24/04/2019 17 

19 Contratação 180 dias 25/04/2019 01/01/2020 18 

20 Implantação e comissionamento 120 dias 02/01/2020 17/06/2020 19 

21 Sistema de Monitoramento 350 dias 25/04/2019 26/08/2020   

22 Definição dos requisitos e número de pontos 30 dias 25/04/2019 05/06/2019 18 

23 Avaliação do sistema existente 30 dias 06/06/2019 17/07/2019 22 

24 Contratação 180 dias 18/07/2019 25/03/2020 23 

25 Implantação 60 dias 26/03/2020 17/06/2020 24 

26 Parametrização e customização 45 dias 18/06/2020 19/08/2020 25 

27 Capacitação 5 dias 20/08/2020 26/08/2020 26 

28 Procedimentos de continuidade 255 dias 10/10/2019 30/09/2020   

29 Plano de continuidade 75 dias 10/10/2019 22/01/2020   

30 Características / requisitos 10 dias 10/10/2019 23/10/2019 24II+60 dias 

31 Manobras e contingência de falhas 30 dias 24/10/2019 04/12/2019 30 

32 Remanejamento de ativos críticos 10 dias 05/12/2019 18/12/2019 31 

33 Documentação de local alternativo 15 dias 19/12/2019 08/01/2020 32 

34 Procedimentos especiais 10 dias 09/01/2020 22/01/2020 33 

35 Aquisições e Contratações emergenciais 180 dias 23/01/2020 30/09/2020   

36 Definição do que é emergencial 10 dias 23/01/2020 05/02/2020 34 

37 Requisitos para invocar emergência 10 dias 06/02/2020 19/02/2020 36 

38 Pré-autorização para compras emergenciais 90 dias 20/02/2020 24/06/2020 37 

39 Inventário de suprimentos essenciais 20 dias 25/06/2020 22/07/2020 38 

40 Estrutura de resposta a incidentes 50 dias 23/07/2020 30/09/2020   

41 Formação de equipes 10 dias 23/07/2020 05/08/2020 39 

42 Procedimentos de comunicação 10 dias 06/08/2020 19/08/2020 41 

43 Treinamento e simulações 30 dias 20/08/2020 30/09/2020 42 

44 Transição 30 dias 17/09/2020 28/10/2020 43II+20 dias 

45 Encerramento 20 dias 29/10/2020 25/11/2020 44 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 12 - Gráfico de Gantt do Projeto 

 

Fonte: elaboração própria. 

As barras vermelhas na figura 12 indicam tarefas no caminho crítico, portanto são 

tarefas que não aceitam atrasos sem que o projeto também atrase. As barras azuis mostram 

tarefas que não estão no caminho crítico, e, portanto, têm certa flexibilidade. As barras pretas 

são resumos dos agrupamentos, mostrando a duração de uma entrega ou de uma macro tarefa.  

A data inicial estimada para início do projeto foi logo após o início da sessão 

legislativa de 2018. No geral, as tarefas têm precedências do tipo término-início, a não ser 

quando foi possível e conveniente iniciar uma tarefa antes do término de sua predecessora.  

Algumas tarefas técnicas de entregas distintas (como expansão de capacidade e sistema de 

monitoramento), apesar de poderem ser iniciadas ao mesmo tempo, tiveram relação de 

precedência devido ao planejamento de recursos humanos do projeto. Ainda sim, para uma 

maior fluidez do cronograma, o início de uma macro entrega não foi restrito ao término da 

macro entrega precedente. Nesses casos, foi considerado apenas o fim das atividades técnicas 
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iniciais, considerando-se o início da próxima macro tarefa ao se encaminhar o processo de 

contratação da macro tarefa anterior para tramitação interna.  

Se no momento do início do projeto for possível alocar mais servidores (engenheiros), 

de forma que as tarefas técnicas possam ser executadas concomitantemente, o prazo do 

cronograma poderá ser revisto, e o término do projeto poderá ser antecipado. Neste caso, o 

custo com recursos humanos não será maior, uma vez que já foi estimada a participação de 

uma pessoa técnica em cada uma das atividades (atividades essas espaçadas no tempo). 

3.3 Custos 

O projeto engloba mais de uma fonte de custos e, segundo a metodologia de projetos 

da Casa, os custos com recursos humanos internos devem ser separados dos demais custos do 

projeto que possuem desembolso efetivo, isto é, que possuem custos além do desembolso 

regular com a folha de pagamentos da Casa.  

Para estimar o custo da parte de recursos humanos, foi considerado o valor médio da 

hora dos servidores da Câmara: R$ 162,50. Para se chegar à quantidade de horas trabalhadas, 

foi estimado um percentual de participação para o gerente do projeto e para os membros da 

equipe em cada pacote de trabalho. Esse percentual foi aplicado sobre os prazos das 

atividades, chegando-se aos dias equivalentes de participação de cada recurso (os prazos 

constantes no cronograma consideram dias efetivos de trabalho, desconsiderando finais de 

semana). Foi ainda considerada uma dedicação parcial (4h por dia) para o gerente e os 

membros da equipe. O número de horas trabalhadas no projeto foi resultado da multiplicação 

do número de dias equivalentes de participação vezes quatro horas. Sobre o total de horas foi 

aplicado o valor médio da hora, chegando-se a um total de R$ 756.600,00 para a parte de 

recursos humanos. 

A tabela 10 mostra o percentual de participação do gerente e dos membros da equipe 

em cada pacote de trabalho, chegando-se ao número de dias equivalentes de participação no 

projeto. A tabela 11 resume o valor de recursos humanos do projeto, indicando as etapas de 

cálculo para se chegar ao custo estimado para a parte de recursos humanos. 
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Tabela 10 - Percentual de participação dos membros do projeto 

ID Tarefas 
Duração 

 (dias) 

% de participação Dias de trabalho 

Gerente Equipe Gerente Equipe 

1 Ações e Procedimentos de Continuidade de Negócios 733         

2 Iniciação 5 100% 25% 5 1,25 

3 Planejamento 30 75% 75% 22,5 22,5 

4 Mapeamento atual e melhorias 38         

5 Principais Ativos 3 25% 75% 0,75 2,25 

6 Quadros e proteções 10 25% 75% 2,5 7,5 

7 Alimentadores e circuitos 15 25% 75% 3,75 11,25 

8 Mapa de situação 5 25% 75% 1,25 3,75 

9 Melhorias pontuais 5 25% 75% 1,25 3,75 

10 Expansão da Capacidade Atual de Geração 550         

11 Ed. Principal 440         

12 Levantamentos e prospecções 20 25% 75% 5 15 

13 Projeto e especificação 120 25% 75% 30 90 

14 Contratação 180 20% 10% 36 18 

15 Implantação e comissionamento 120 20% 50% 24 60 

16 Anexo II 410         

17 Levantamento e prospecções 20 25% 75% 5 15 

18 Projeto e especificações 90 25% 75% 22,5 67,5 

19 Contratação 180 20% 10% 36 18 

20 Implantação e comissionamento 120 20% 50% 24 60 

21 Sistema de Monitoramento 350         

22 Definição dos Requisitos e número de pontos 30 50% 75% 15 22,5 

23 Avaliação do sistema existente 30 25% 75% 7,5 22,5 

24 Contratação 180 20% 10% 36 18 

25 Implantação 60 20% 50% 12 30 

26 Parametrização e customização 45 20% 50% 9 22,5 

27 Capacitação 5 50% 75% 2,5 3,75 

28 Procedimentos de continuidade 255         

29 Plano de continuidade 75         

30 Características / requisitos 10 50% 75% 5 7,5 

31 Manobras e contingência de falhas 30 25% 75% 7,5 22,5 

32 Remanejamento de ativos críticos 10 25% 75% 2,5 7,5 

33 Documentação de local alternativo 15 25% 75% 3,75 11,25 

34 Procedimentos especiais 10 25% 75% 2,5 7,5 

35 Aquisições e Contratações emergenciais 180         

36 Definição do que é emergencial 10 50% 50% 5 5 

37 Requisitos para invocar emergência 10 50% 50% 5 5 

38 Pré-autorização para compras emergenciais 90 75% 50% 67,5 45 

39 Inventário de suprimentos essenciais 20 50% 75% 10 15 

40 Estrutura de resposta a incidentes 50         

41 Formação de Equipes 10 25% 75% 2,5 7,5 

42 Procedimentos de comunicação 10 25% 75% 2,5 7,5 

43 Treinamento e Simulações 30 25% 75% 7,5 22,5 

44 Transição 30 75% 50% 22,5 15 

45 Encerramento 20 75% 50% 15 10 

Dias equivalentes de trabalho: 460,25 703,75 

Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 11 - Custos com Recursos Humanos 

Descrição Gerente Equipe 

Dias equivalentes de participação 460,25 703,75 

Quantidade de Pessoas 1 1 

Número de Horas (4h/dia) 1841 2815 

Valor médio da hora (R$/h) 162,50 162,50 

Custo com RH (R$) 299.162,50 457.437,50 

Custo Total com RH (R$): 756.600,00 

Fonte: elaboração própria. 

Para as ações que possuem desembolso efetivo, foram estimados os custos de cada 

sistema com base nas últimas contratações da Casa (e em orçamento de obras que não foram 

licitadas, como o Anexo IV B) e na experiência do autor em outros projetos. Portanto, é um 

custo estimado que precisará ser revisado assim que os projetos e especificações forem 

concluídos, quando a planilha orçamentária, na forma que a legislação exige, for elaborada.  

Para o sistema de monitoramento, no valor estimado estão inclusos tanto a aquisição 

do sistema, como a implantação, customização, parametrização do sistema e os treinamentos 

previstos para as equipes que irão operá-lo. Esse valor foi estimado levando-se em conta a 

instalação de um sistema completamente novo. No entanto, conforme previsto na EAP e no 

cronograma, após a definição dos requisitos e número de pontos a serem monitorados, será 

realizada avaliação do sistema existente para verificar o quanto ele atende aos requisitos 

levantados. Dependendo do grau de aderência da solução, o custo deste sistema pode variar 

para baixo, principalmente em relação ao preço de software/servidor e para cima em relação 

aos serviços de parametrização/customização. 

Além disso, para cada um dos sistemas, foi estimado um valor adicional de R$ 

20.000,006 para a etapa de contratação, representando o custo de tramitação de um processo 

de aquisição na Casa. Assim, o custo total estimado dos sistemas foi de R$ 4.670.000,00 e o 

custo total estimado do projeto, incluindo o custo com recursos humanos, foi de R$ 

5.426.600,00. A tabela 12 mostra a composição do custo dos sistemas e resume o custo total 

do projeto. 

                                                 
6 Cada etapa de contratação possui uma estimativa de duração de 180 dias. Considerou-se o valor médio da hora 

dos servidores da Câmara de R$ 162,50. Durante este prazo, estima-se que 1/3 do tempo (60 dias) é perdido com 

idas e vindas e espera para análise, sem que de fato o processo seja analisado. Durante os outros 2/3 considerou-

se um período médio de análise e despacho de uma hora. Assim: 180 * 2/3 * 1 * 162,50 = 19.500,00, ou 

arredondando, R$ 20.000,00. Estimativa do próprio autor. 
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Tabela 12 - Custo com Sistemas e custo total do Projeto 

ID Nome Qtd. Custo Unitário Custo Total 

1 Mapeamento atual e melhorias Subtotal 100.000,00 

2 Melhorias pontuais 1 100.000,00 100.000,00 

3 Expansão da Capacidade Atual de Geração   

4 Ed. Principal Subtotal 2.000.000,00 

5 Equipamentos (Geradores 750 kVA) 2 375.000,00 750.000,00 

6 Quadro de Transferência e Paralelismo 1 300.000,00 300.000,00 

7 QGBT7 Ed. Principal 1 650.000,00 650.000,00 

8 QGINC8 1 50.000,00 50.000,00 

8 
Serviços (obras de adaptações, projetos 

executivo, cabos de interligação). 
1 230.000,00 230.000,00 

9 Tramitação do processo de aquisição 1 20.000,00 20.000,00 

10 Anexo II Subtotal 1.950.000,00 

11 Equipamentos (Geradores 750 kVA) 2 375.000,00 750.000,00 

12 Quadro de Transferência e Paralelismo 1 300.000,00 300.000,00 

13 QGBT Anexo II 1 650.000,00 650.000,00 

14 QGINC 1 50.000,00 50.000,00 

14 
Serviços (obras de adaptações, projeto executivo, 

cabos de interligação). 
1 180.000,00 180.000,00 

15 Tramitação do processo de aquisição 1 20.000,00 20.000,00 

16 Sistema de Monitoramento Subtotal 620.000,00 

17 
Software, servidor, montagem de telas, 

parametrização, comissionamento, capacitação. 
1 250.000,00 250.000,00 

18 Equipamentos: Sensores, atuadores, adaptações. 1 200.000,00 200.000,00 

18 Implantação: Cabos, infraestrutura e instalação. 1 150.000,00 150.000,00 

19 Tramitação do processo de aquisição 1 20.000,00 20.000,00 

20 Custo total dos Sistemas (R$): 4.670.000,00 

     21 Custo total com RH (R$) 756.600,00 

     22 Custo Total do PROJETO (R$) 5.426.600,00 

Fonte: elaboração própria. 

 

                                                 
7 QGBT: Quadro Geral de Baixa Tensão. 
8 QGINC: Quadro Geral de Incêndio. 
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3.4 Qualidade 

Neste tópico estão descritas as entregas do projeto de intervenção com os padrões e 

requisitos que se esperam de cada pacote de trabalho previsto na EAP. Os requisitos aqui 

descritos são características técnicas, funcionais, de desempenho, qualidade, segurança ou 

capacidade que orientarão as entregas previstas no projeto. Por vezes, alguns requisitos foram 

descritos como ações de verificação ou atividades a serem executadas para que o pacote de 

trabalho seja considerado completo.  

Para as ações de continuidade de negócios previstas, a saber, "mapeamento da 

infraestrutura de energia elétrica atual para os processos críticos e proposta de melhorias 

pontuais", "expansão da capacidade de geração para os prédios Ed. Principal e Anexo II e 

substituição dos quadros gerais de energia" e "Sistema de monitoramento da infraestrutura de 

energia elétrica", foram identificados requisitos, em sua maioria técnicos, a partir da 

experiência do autor em outros projetos.  

Para os procedimentos de continuidade de negócios, a saber, "plano de continuidade", 

"aquisições e contratações emergenciais" e "Sistema de monitoramento da infraestrutura de 

energia elétrica", foram identificados requisitos a partir do conhecimento do autor sobre o 

funcionamento do setor de energia elétrica da Câmara dos Deputados e após o estudo da 

literatura sobre a continuidade de negócios. Nesses procedimentos estão englobadas algumas 

ações mitigadoras identificadas no tratamento de riscos visto no item 2.4.3. 

Todavia, os requisitos do projeto de intervenção poderão ser revistos após um maior 

detalhamento do escopo, a partir da experiência dos outros membros que venham a compor a 

equipe de projeto e principalmente após a análise do patrocinador e validação com os usuários 

dos sistemas envolvidos pela infraestrutura de energia elétrica.  

3.4.1 Mapeamento da infraestrutura de energia elétrica atual e melhorias 

pontuais 

Requisitos para considerar que o mapeamento da infraestrutura de energia elétrica dos 

processos críticos está completo: 

1. Identificação dos principais ativos de energia: 

 Sistemas de Alimentação Ininterrupta (Nobreak) que alimentam as cargas 

(identificação do local de instalação, marca e modelo, quantidade de módulos, 

número de baterias, data de instalação); 
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 Geradores (local de instalação, marca e modelos, data de instalação); 

 Chaves de transferência (tipo de transferência, marca e modelo); 

 Foto dos ativos; 

 Relação com características, marca e modelo dos componentes principais. 

2. Identificação dos quadros e proteções existentes: 

 Quadros gerais (local de instalação, estado atual); 

 Disjuntores de saída dos quadros gerais (estado atual, identificação correta); 

 Quadros parciais e de distribuição final que atendem as cargas para os processos 

críticos (identificação dos quadros e localização em planta); 

 Estado atual da identificação dos quadros e circuitos. 

3. Alimentadores e circuitos: 

 Mapear o caminho percorrido; 

 Verificar estado dos condutores; 

 Verificar se há possibilidade de passar novos circuitos em caso de emergência 

ou para redundância; 

 Verificar se existe caminho alternativo para se passar novos circuitos em caso de 

emergência ou para redundância. 

4. Mapa de situação: 

 Levantamento das cargas por processo crítico: 

o Cargas de sistemas específicos; 

o Cargas do ar condicionado: bombas de água gelada, de condensação e torres de 

resfriamento (subsídio para alimentar o ar condicionado do Plenário Ulysses 

Guimarães durante uma falta de energia elétrica); 

o Principais salas técnicas do Centro de Informática (Cenin) envolvidas nos 

processos críticos. 

 Verificação de quais cargas (em especial Plenário Ulysses Guimarães e plenários 

das Comissões) são atendidas fora dos nobreaks por quadros normais: 

o Colocar tudo na emergência e na mesma entrada de energia; 

o Verificar se há necessidade de atender mais alguma carga com energia 

ininterrupta, como um terminal de acesso para consulta do sistema de 

movimentação parlamentar; 

o Checar Gabinete da Presidência, onde ocorrem posses extemporâneas de 

deputados. 
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 As built da situação atual: 

o Plantas com indicação da localização dos ativos, quadros, passagem de 

alimentadores; 

o Diagrama de blocos do sistema de energia para os processos críticos. 

 Levantamento do histórico de falhas da CEB: 

o Percentual do tempo que falta energia; 

o Em quais meses mais ocorreram falhas. 

5. Proposta de melhorias pontuais: 

 É necessário substituir alguma proteção? 

 Algum circuito alimentador precisa de redundância ou de ser substituído? 

 É interessante migrar alguma carga de fonte (de normal para emergência, ou de 

emergência para alimentação ininterrupta)? 

 Os quadros e salas de ativos possuem tranca e/ou fecho apropriado? 

3.4.2 Expansão da capacidade de geração existente para o Ed. Principal e 

Anexo II 

1. Levantamentos e prospecções: 

 Prospecção de possíveis locais e formas de instalação; 

 Caminhos para interligação dos geradores aos quadros gerais; 

2. Projeto e especificação: 

 Dimensionamento dos equipamentos para atender plenamente à edificação; 

 Pelo menos dois geradores para cada edifício; 

 Troca dos quadros gerais obsoletos (deve possuir separação por tipo de cargas); 

 Quadro de transferência único (por edificação) com disjuntores motorizados; 

 A transferência deve ser em rampa (suave) de forma a limitar o impacto aos 

usuários; 

 Especificação dos componentes para a licitação de forma possibilitar 

concorrência; 

 Integração total com o sistema de monitoramento; 

 Orçamento das soluções. 

3. Contratações: 

 Realização de uma contratação por edifício, a iniciar pelo mais crítico, Ed. 

Principal. 
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 Acompanhamento da tramitação interna de forma sistemática para evitar atrasos 

desnecessários na fase interna.  

4. Implantação e comissionamento9: 

 Sistema deve ser entregue completamente instalado, testado e comissionado. 

 É responsabilidade da contratada fornecer todos os elementos para a instalação 

dos geradores e quadros gerais, bem como fazer a virada de energia. 

 A virada deve ser realizada em período sem expediente na Casa, 

preferencialmente iniciando em uma sexta-feira a noite de um recesso parlamentar. 

3.4.3 Monitoramento da infraestrutura de energia elétrica para os 

processos críticos  

1. Definição dos requisitos e número de pontos a serem monitorados: 

 Perfis diferentes para visualização dos dados; 

 Interface intuitiva com navegação através de pavimentos ou sistemas de um 

edifício; 

 Modularidade: deve possibilitar expansão para mais pontos de monitoramento; 

 Conseguir comunicar com os ativos existentes: Nobreaks e geradores. 

 Acesso remoto e por dispositivos móveis; 

 Customização de painéis de monitoramento de maneira amigável; 

 Funcionamento em rede; 

 Mostrar de forma gráfica: 

o Fonte de energia em funcionamento; 

o Estado dos principais disjuntores (do QGBT10, dos QENB11, dos QSNB12, 

dos quadros parciais e de distribuição); 

o Temperatura das salas dos principais ativos de energia, em especial das salas 

das UPS13; 

                                                 
9 Comissionamento é uma atividade técnica que consiste em conferir, testar e avaliar o funcionamento de 

máquinas, equipamentos ou instalações, nos seus componentes ou no conjunto, de forma a permitir ou autorizar 

o seu uso em condições normais de operação (CONFEA, 2007). Esse processo visa assegurar que todos os 

componentes do sistema ou instalação estejam funcionando conforme os requisitos operacionais estipulados 

(projeto) e com as necessidades do usuário. 
10 Ver nota de rodapé número 7 na página 65. 
11 QENB: Quadro de Entrada de Nobreaks. Parte de um arranjo de quadros elétricos para manobra e proteção do 

Sistema de Alimentação Ininterrupta utilizados pela Casa. 
12 QSNB. Quadro de Saída de Nobreaks. Parte de um arranjo de quadros elétricos para manobra e proteção do 

Sistema de Alimentação Ininterrupta utilizados pela Casa. 
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o Temperatura dos plenários (para saber quanto tempo é possível ficar sem ar 

condicionado); 

o Detecção de nível para os locais sujeitos a alagamento (subsolos com 

subestação e quadros gerais); 

o Energia consumida nos processos críticos da casa (histórico de energia e 

demanda para um possível plano em outro local); 

o Indicadores de continuidade de energia para os processos críticos da Casa 

(quanto à duração e frequência de interrupção). 

 Integração com sistemas e acesso: 

o CFTV14 para as portas de entrada dos ativos principais de energia e dentro de 

alguns locais; 

o Biometria para acesso dos ativos principais de energia, incluindo quadros. 

 Número de pontos: 

o A partir do mapeamento da infraestrutura de energia, definir a quantidade de 

pontos serem monitorados; 

o Dos pontos monitorados, definir as leituras e grandezas desejadas; 

o Produzir documento com matriz contendo número de pontos e tipos de leitura. 

2. Avaliação do sistema existente: 

 Verificar se com o sistema existente é possível atender os requisitos por um 

custo abaixo das soluções de mercado; 

 Contatar fornecedores e pedir propostas para comparar com o valor da solução 

existente; 

 Avaliar localização dos servidores; 

 Definir localização dos painéis de monitoramento; 

 Testar localmente o atendimento dos requisitos. 

3. Contratações: 

 Com a definição do sistema (existente ou novo), elaborar termo de referência 

para implantação do sistema (expansão do sistema, ou implantação de solução que 

atenda aos requisitos). 

 Planilha orçamentária baseada no número de pontos do sistema;  

                                                                                                                                                         
13 Do inglês, Uninterruptible Power Supply (UPS), fonte de alimentação ininterrupta ou nobreak no Brasil, é um 

sistema de alimentação secundário de energia elétrica que entra em ação, alimentando os dispositivos a ele 

ligados, quando há interrupção no fornecimento de energia primária.  
14 CFTV: Circuito Fechado de Televisão. Sistema de monitoramento que distribui sinais provenientes de câmeras 

localizadas em locais específicos, para um ou mais pontos de visualização. 
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 Acompanhamento da tramitação interna de forma sistemática para evitar atrasos 

desnecessários na fase interna.  

4. Implantação: 

 Instalação de todos os sensores e atuadores necessários para a leitura e 

monitoramento dos pontos definidos; 

 Instalação da infraestrutura para conexão de todos os pontos, incluindo as obras 

necessárias; 

 Passagem de cabos ou instalação dos sensores sem fio; 

 Instalação do servidor e terminais de acesso. 

5. Parametrização e customização: 

 Deve incluir serviço para parametrizar todos os componentes; 

o Integração dos ativos existentes; 

o Integração dos novos pontos; 

o Customizar o sistema para a realidade da infraestrutura existente, incluindo 

plantas, diagramas e imagens que refletem a infraestrutura da Casa.  

6. Capacitação dos servidores e colaboradores envolvidos com o sistema para: 

 Operar plenamente o sistema; 

 Tratar problemas e falhas; 

 Incluir novos pontos de monitoramento sem necessidade de acionar o suporte 

técnico.  

3.4.4 Procedimentos de continuidade  

3.4.4.1. Plano de continuidade 

1. Características: 

 Ser acessível aos colaboradores chave envolvidos no procedimento; 

 Possuir explicitamente os responsáveis atuais por autorizar o plano e os papéis e 

responsabilidades nos aspectos relacionados à tomada de decisão durante e após um 

incidente; 

 Ter os contatos das pessoas essenciais que viabilizam sua execução; 

 Ter uma política de segurança de acesso definida; 

 Critérios de ativação: 

o Dia de sessão ou final de semana; 
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o A sessão ou reunião foi interrompida?  

o A falha é geral ou local?  

 Periodicidade de revisão do documento e de testes dos procedimentos – mínima 

anual, ou sempre que os responsáveis realizarem alterações nos procedimentos a 

serem executados; 

 Deve refletir a relação de preferência entre os processos críticos da Casa, e em 

um mesmo processo crítico, deve conter a relação de preferência entre os sistemas 

envolvidos. Em primeiro lugar a segurança das pessoas (iluminação), depois a 

manutenção da ordem (som), em seguida sistemas com partida demorada (todos de 

TI) e por último o conforto ambiental (ar condicionado). 

2. Manobras a serem realizadas no caso de falhas: 

 A falha afetou o usuário ou foi somente na redundância do sistema? 

 Quais disjuntores devem ser mantidos desligados e quais devem ser ligados (é o 

caso de acionar o bypass15?); 

 Há necessidade de descarte de cargas para garantir alimentação a sistemas 

críticos? 

 É possível realizar uma alimentação parcial e/ou provisória para o sistema 

afetado? 

 É necessário remanejar algum ativo (nobreak) para o processo? 

3. Plano para remanejamento de nobreaks para os processos críticos:  

 Documento claro e sucinto definindo em uma situação de emergência quais 

sistemas possuem preferência e quais podem ser remanejados; 

 Quantos gabinetes e módulos são necessários?  

 Quais conexões alternativas precisam ser realizadas? 

 Mapa de situação mostrando a rota a ser utilizada preferencialmente. 

4. Documentação de ações (plano) para preparação de um local alternativo para 

realização (ex. Nereu Ramos16) para votações emergências. 

                                                 
15 Bypass é uma palavra em inglês que no contexto de sistemas quer dizer desvio. Um nobreak está em bypass 

quando sua fonte de energia não passa pelo circuito normal, que seria entrar pelo retificador, carregando o banco 

de baterias, e sair pelo inversor para a carga, e sim vai diretamente da fonte de energia para a carga (o que seria 

um caminho alternativo, ou um desvio, geralmente usado para manutenção ou quando o sistema apresenta um 

problema). 
16Este auditório já foi utilizado em substituição ao plenário Ulysses Guimarães entre 1/8/2014 e 6/10/2014, 

período em que o plenário estava em reforma (obras de acessibilidade para mesa diretora). Formam realizadas 19 

sessões nesse período, sendo 6 deliberativas, 3 de debates e 10 solenes (BRASIL, 2017c).  
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5. Procedimentos especiais para as sessões/reuniões que ocorrem em condições atípicas 

e/ou atraem muita atenção para o Congresso (como a apreciação do impeachment ou a da 

reforma da Previdência): 

 Número de pessoas de plantão; 

 Profissionais necessários. 

3.4.4.2. Aquisições e contratações emergenciais e críticas 

1. Minuta com definição do que é emergencial: 

 Documento com proposta de normativo definindo o que a Câmara dos 

Deputados considera emergencial para contratação de insumos; 

 Baseada nos processos críticos. 

2. Situações e requisitos para invocar a situação de emergencial: 

 Processos de compra disparados; 

 Processo de aquisição não foi bem sucedido ou empresa não entregou o 

produto/serviço; 

 Contrato vigente foi abandonado ou empresa não conseguiu solucionar; 

 Ser um dos suprimentos essenciais; 

 Estoque crítico ou não ter estoque; 

 Riscos envolvidos na não aquisição emergencial. 

3. Pré-autorização para compras e contratações emergenciais: 

 Atendidos certos requisitos; 

 Valor limite da autorização; 

 Ordenador de despesa: Diretor-Geral, Diretor Administrativo ou Diretor do 

Departamento Técnico? 

 Forma de prestação de contas posterior; 

 Documento aprovado e publicado. 

4. Inventário dos suprimentos essenciais para infraestrutura elétrica: 

 Documento definindo quais são os suprimentos essenciais da área de energia que 

não podem faltar (após o mapeamento/levantamento dos quadros e circuitos); 

 Novo modelo para contratação dos insumos críticos: 

o Incluir materiais no Contrato de Manutenção; 

o Acordo de nível de serviço diferenciado para esses insumos (pronta entrega e 

prazos diferenciados). 
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 Acordo de cooperação com a área técnica do Senado. 

3.4.4.3. Estrutura de resposta a incidentes 

1. Equipes para tratar os aspectos de resposta ao incidente: 

 Definição da formação e tamanho necessário da equipe de campo: quantos 

encarregados de instalações elétricas, qual nível (I ou II), quantos operadores de 

nobreak e geradores, quantos profissionais eletricistas; 

 Responsabilidade pela identificação inicial do incidente: encarregados do 

despacho (Central da elétrica); 

2. Comunicação: 

 Meios: 

o Telefones móveis; 

o Ramais internos da casa; 

o Mensagens de texto em aplicativos de mensagens eletrônicas, aplicativo de 

gestão Trello e correio eletrônico (quando o incidente já estiver controlado e 

no momento da retomada normal das atividades); 

 Tratamento de incidentes: 

o Informações devem estar centralizadas na Central da elétrica (despacho); 

o Qualquer incidente detectado (por alguém da equipe ou usuário externo) deve 

ser reportado à Central da elétrica (despacho); 

o Incidente deve ser monitorado continuamente (remotamente por meio do 

sistema de monitoramento - painéis instalados na sala de despacho - e 

localmente por profissional disparado para o atendimento).  

 A Central irá disparar os procedimentos adequados de tratamento do incidente e 

de comunicação:  

o Reportar aos engenheiros responsáveis; 

o Disparar a equipe de pronto atendimento; 

o Comunicação ao Departamento Técnico (Detec) e outros órgãos/setores 

afetados. 

3. Testes e simulações: 

 Envolve o primeiro ciclo de testes e simulações apenas; 
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 Devem ser previstos pelo menos um teste de mesa e uma simulação17; 

 Validação dos procedimentos de atuação da equipe de campo e de despacho; 

 Simulação de remanejamento de ativos; 

 Simulação das manobras; 

 Propostas de melhorias; 

 Prazos de simulações e atualizações definidos nos planos.  

3.5 Recursos Humanos 

Sabendo da realidade de escassez de recursos humanos na área técnica da Casa, a 

equipe do projeto foi dimensionada da forma mais enxuta possível, com uma pessoa de perfil 

técnico (engenheiro) sendo responsável pelas entregas técnicas. Assim, no cronograma, foi 

prevista uma precedência entre as tarefas técnicas, de forma que uma mesma pessoa possa 

executar as atividades, porém em momentos distintos.  

Esse não é o cenário ideal, o melhor seria que a equipe de projeto fosse composta por 

quatro pessoas: um gerente, que cuidaria do gerenciamento em si do projeto; um membro com 

perfil técnico e conhecimentos em engenharia elétrica, em especial da infraestrutura de 

energia elétrica existente; um membro com perfil técnico e conhecimentos em engenharia 

elétrica, em especial em geradores de energia e especificação de quadros elétricos; e por fim, 

um membro com perfil técnico e conhecimentos em automação predial e/ou monitoramento 

(incluindo conhecimento em tecnologia da informação - protocolos de comunicação, redes de 

dados e monitoramento). A tabela 13 mostra os perfis desejados por entrega prevista. 

 

Tabela 13 - Perfil desejado dos recursos humanos do projeto 

Entregas/Etapas Perfil desejado 

Gerenciamento do Projeto 
Conhecimentos de gestão de projeto e conhecimentos básicos 
de engenharia, do funcionamento da Casa e dos processos 
críticos. Habilidade de comunicação e negociação. 

Mapeamento atual e melhorias 
Conhecimentos em engenharia elétrica, em especial da 
infraestrutura de energia elétrica existente. 

                                                 
17 Teste de mesa: teste de complexidade simples, geralmente realizado em uma mesa de reunião, no qual é 

realizada uma análise crítica dos procedimentos e informações descritas no plano, com o objetivo de atualizá-lo 

e/ou validá-lo; 

Simulações: teste de complexidade média no qual uma situação “artificial” é criada com intenção de utilizar os 

resultados para validar e verificar se os planos possuem as informações necessárias e suficientes. Geralmente 

realizados em horários diferentes das operações diárias como finais de semana ou após o expediente. 
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Entregas/Etapas Perfil desejado 

Expansão da Capacidade atual de geração 
Conhecimentos em engenharia elétrica, em especial em 
geradores de energia e quadros elétricos. 

Sistema de Monitoramento 
Conhecimentos em automação predial e/ou monitoramento 
(incluindo conhecimento em tecnologia da informação - 
protocolos de comunicação, redes de dados e monitoramento). 

Procedimentos de Continuidade 
Conhecimentos em engenharia elétrica, em especial da 
infraestrutura de energia elétrica existente e conhecimentos 
sobre continuidade de negócios. 

Fonte: elaboração própria. 

A dedicação da equipe, incluindo o gerente do projeto, será parcial durante a execução 

do projeto, considerando quarto horas por dia de trabalho no projeto. Ressalta-se que o custo 

com recursos humanos não será maior com a equipe de mais pessoas, uma vez que já foi 

estimada a participação de uma pessoa técnica em cada uma das atividades (atividades que 

estão espaçadas no tempo). Assim, se for possível alocar mais servidores, de forma que as 

tarefas técnicas possam ser executadas concomitantemente, o prazo do cronograma poderá ser 

revisto, e o término do projeto poderá ser antecipado. 

3.6 Comunicações 

As comunicações serão feitas de maneira formal, em sua maior parte por correio 

eletrônico, com troca de informações entre a equipe do projeto e as partes interessadas. Será 

prevista a criação de uma lista de e-mail para distribuição dos assuntos relacionados ao 

projeto, e poderá ainda ser formado um grupo para troca de informações em aplicativo de 

mensagens instantânea (como Whatsapp, Telegram ou Slack), contanto que as decisões sejam 

formalizadas posteriormente em meio mais adequado e que possibilite acesso às demais partes 

interessadas.  

Será criado um repositório de documentos e informações do projeto em uma pasta no 

servidor corporativo (Rede Câmara), de forma a viabilizar o acesso aos interessados e 

possibilitar o trabalho colaborativo. Além do repositório de documentos, será criada uma 

página na Intranet (CamaraNet ou um fórum na comunidade de interesse, a depender da 

dimensão do projeto e do patrocínio) para acompanhamento e publicação das informações 

relevantes do projeto, como o relatório de acompanhamento, atas de reunião, alterações de 

escopo, etc. Os documentos que estiverem em meios físicos ficarão sob a guarda do gerente 

do projeto, que deve informar o local de armazenamento padrão para os membros da equipe. 
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No entanto, os documentos relevantes deverão ser fotocopiados e disponibilizados no 

repositório.  

Serão realizadas reuniões periódicas para avaliação e acompanhamento do projeto: 

quinzenais com a equipe e interessados imediatos, e mensais com o patrocinador. As reuniões 

serão registradas por meio de atas, com informações dos assuntos discutidos, das decisões 

tomadas, das ações propostas e respectivos responsáveis e dos prazos definidos. As atas serão 

enviadas previamente por e-mail para aprovação dos participantes, e posteriormente serão 

publicadas na página ou comunidade do projeto e/ou salvas no repositório de 

documentos/informações. 

A tabela 14 sumariza os eventos de comunicação previstos para o projeto, informando 

os tipos de reuniões, os objetivos de cada reunião, os documentos de suporte, o responsável 

por conduzi-la e a respectiva audiência. 

Tabela 14 - Eventos de comunicação planejados do projeto 

Evento Periodicidade Objetivo 
Documento de 

suporte 
Responsável Audiência 

Reunião de 
Kick-off 

Uma vez Dar abertura do Projeto  
Termo de abertura 
do Projeto 

Patrocinador 

Gerente, 
equipe de 
projeto e 
demais 
stakeholders 

Reunião de 
controle do 
Projeto 

Quinzenal 

Informar sobre 
andamento das 
atividades; 
Dar feedback para a 
equipe 

Convocação e Ata da 
Reunião 

Gerente do 
projeto  

Equipe do 
Projeto 

Reunião de 
controle com o 
Patrocinador 

Mensal 

Dar ciência sobre o 
andamento do projeto; 
expor as dificuldades e 
problemas 
encontrados; 
Receber feedback do 
patrocinador 

Relatório de 
execução 

Gerente do 
projeto 

Patrocinador 

Reunião de 
equipe 

sob demanda 

Receber da equipe do 
projeto as 
considerações sobre: as 
dificuldades e 
problemas encontrados 
nas atividades, as 
demandas da equipe, 
atritos, pontos de dor. 

Convocação e Ata da 
Reunião, se for o 
caso. 

Equipe do 
Projeto 

Gerente e 
equipe do 
Projeto 

Reunião de 
controle ao final 
das principais 
entregas 

após cada 
entrega 

Comunicar a etapa e/ou 
produtos entregues 

Relatório de entrega 
de etapa 

Gerente do 
projeto 

Patrocinador 
e principais 
stakeholders 
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Evento Periodicidade Objetivo 
Documento de 

suporte 
Responsável Audiência 

Reunião para 
aprovação de 
mudança de 
escopo 

a cada 
solicitação de 

mudança 

Comunicar alteração de 
escopo do Projeto 

Solicitação de 
Mudanças no 
projeto 

Gerente do 
projeto 

Patrocinador 
e principais 
stakeholders 

Reunião de 
Encerramento 

Uma vez Dar término ao projeto  
Termo de 
encerramento 

Patrocinador 

Gerente, 
equipe de 
projeto e 
demais 
stakeholders 

Fonte: elaboração própria. 

A tabela 15 apresenta os documentos planejados para a execução do projeto, 

informando a periodicidade de cada tipo, as informações e conteúdo, o formato do 

documento, o canal de disponibilização, o responsável pela elaboração e os destinatários do 

documento. 

Tabela 15 - Documentos planejados para execução do projeto 

Tipo Periodicidade Informações, conteúdo 
Formato, Canal, 

nível de detalhes 
Responsável Destinatários 

Convocação de 
Reunião 

a cada 
reunião 

Assunto da reunião, 
participantes 
necessários e opcionais, 
pauta da reunião com 
breve descrição dos 
assuntos a serem 
tratados, data e local da 
reunião, horário de 
início e término. 

Arquivo tipo 
calendário do 
outlook (.csv), com o 
convite de reunião 
enviado por e-mail 
para os 
participantes, de 
preferência com 24h 
de antecedência. 

Gerente e 
equipe  

do projeto 

Participantes 
necessários e 
opcionais 
para tratar do 
assunto 

Ata de Reunião 
a cada 

reunião 

Data da reunião, 
participantes, assuntos 
discutidos, decisões 
tomadas e pendências, 
ações propostas, prazos 
e responsáveis. 

Ata em formato pdf, 
enviado 
previamente por e-
mail para 
aprovação, com 
descrição sucinta do 
que foi tratado, 
disponibilizado 
posteriormente no 
repositório de 
informações e na 
página do projeto. 

Gerente e 
equipe do 

projeto 

Integrantes 
envolvidos 
com o 
assunto da 
reunião e 
patrocinador 

Termo de 
Abertura do 
Projeto 

uma vez 

Campos presentes no 
modelo de referência 
da metodologia de 
gestão de projetos da 
Casa 

Arquivo em formato 
doc, enviado por e-
mail, disponibilizado 
no repositório de 
informações e na 
página do projeto 
em formato pdf 
após assinaturas. 

Responsável 
pela 

Proposta do 
Projeto 

Escritório de 
Gestão e 
Patrocinador 
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Tipo Periodicidade Informações, conteúdo 
Formato, Canal, 

nível de detalhes 
Responsável Destinatários 

Relatório de 
Execução do 
Projeto 

Mensal 

Período a que se refere 
e data do documento, 
atividades concluídas e 
em andamento, 
atividades iniciando no 
próximo período, 
atividades em atraso e 
pontos de atenção, 
observações e 
ocorrências 

Arquivo em formato 
pdf, enviado por e-
mail, com nível 
gerencial, 
disponibilizado no 
repositório de 
informações e na 
página do projeto. 

Gerente do 
projeto 

Patrocinador 
e 
stakeholders 
chaves 

Relatório de 
Entrega de 
Etapa 

após cada 
entrega 

Entrega que foi 
concluída, prazo 
original e prazo real 
utilizado, pontos de 
atenção 

Arquivo em formato 
pdf, enviado por e-
mail, com nível 
gerencial, 
disponibilizado no 
repositório de 
informações e na 
página do projeto. 

Gerente do 
projeto 

Patrocinador 
e 
stakeholders 
chaves 

Solicitação de 
Mudanças no 
Projeto 

a cada 
solicitação de 

mudança 

Data do pedido, órgão 
ou pessoa solicitante, 
motivos da solicitação, 
detalhamento, 
impactos no projeto e 
ações necessárias, 
autorização da 
solicitação de mudança 

Formulário próprio, 
enviado 
previamente por e-
mail, disponibilizado 
no repositório de 
informações e na 
página do projeto 
após assinatura com 
aprovação ou não 
da mudança. 

Gerente do 
projeto 

Patrocinador 

Relatório de 
encerramento 
do Projeto 

ao final do 
projeto 

Relação e data das 
entregas e produtos, 
descrição sucinta das 
entregas e produtos, 
lições aprendidas (o que 
deu certo e o que 
poderia melhorar). 

Arquivo em formato 
pdf, enviado por e-
mail, com nível 
gerencial, 
disponibilizado no 
repositório de 
informações e na 
página do projeto. 

Gerente do 
projeto 

Patrocinador 

Termo de 
encerramento 

uma vez 

Campos presentes no 
modelo de referência 
da metodologia de 
gestão de projetos da 
Casa 

Arquivo em formato 
doc, enviado por e-
mail, disponibilizado 
no repositório de 
informações e na 
página do projeto 
em formato pdf 
após assinaturas. 

Gerente do 
projeto e 

Patrocinador 

Patrocinador 
e 
stakeholders 
chaves 

Fonte: elaboração própria. 

3.7 Riscos 

Na tabela 16 é feita uma análise inicial dos riscos do Projeto. 
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Tabela 16 - Riscos iniciais do Projeto 

Riscos Criticidade Tratamento 

Fracasso das licitações devido ao preço 

real do sistema extrapolar o estimado 

para a contratação. 

Baixa 

Detalhar bem os requisitos do sistema, 

reforçar a análise do orçamento, balizar o 

preço com empresas conhecidas no mercado.  

Atraso nas contratações devido à 

tramitação lenta do processo. 
Alta 

Gerente deve acompanhar periodicamente a 

tramitação, prestando apoio aos setores onde 

estiver o processo para sanar as dúvidas e 

inconsistências o mais rápido possível. 

Não continuidade dos servidores alocados 

para o projeto 
Baixa 

Combinar com o patrocinador do projeto e 

com o Departamento Técnico (Detec), logo no 

início do projeto, uma rápida substituição para 

o caso de afastamentos prolongados ou 

definitivos. Manter as partes interessadas, em 

especial o Detec, informadas do andamento do 

projeto. 

Ausência de recursos financeiros para as 

aquisições previstas no projeto. 
Média 

Garantir que as aquisições contenham 

realmente somente o necessário para o 

projeto e combinar com o patrocinador 

estratégia de prosseguir com a documentação 

das contratações, uma vez que geralmente 

sobram recursos de investimentos no final do 

ano. Conseguir alinhamento com o projeto 

corporativo de continuidade de negócios. 

Não conseguir interligar os geradores aos 

quadros gerais por ausência de caminhos 

ou não conseguir local adequado para os 

geradores. 

Média 

Comunicar previamente ao patrocinador que o 

projeto envolve edificações antigas e que 

dificuldades técnicas podem surgir durante a 

prospecção. Negociar possível alteração de 

orçamento. 

Outra solução para geração de energia ser 

adotada pela Casa (geração centralizada 

em local fora dos edifícios). 

Média 

Alertar o patrocinador sobre a possibilidade de 

geração centralizada, porém cientificar que se 

trata de projeto com alto investimento 

(provavelmente viabilizado por meio de 

Parceria Público-Privada - PPP), e com prazo 

dilatado. Mesmo com geração centralizada, 

pode ser oportuno e conveniente manter 
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Riscos Criticidade Tratamento 

geração local para o Edifício Principal por meio 

de remanejamento de ativos existentes. 

Sistema de monitoramento ser complexo, 

dificultando a operação e expansão futura 

pela equipe que vai operar o sistema. 

Média 

Detalhar os requisitos do sistema 

sobrepesando essa característica. Incluir 

pontos específicos no treinamento para sanar 

as dúvidas sobre a operação. Incluir etapa de 

avaliação de amostras ou prova de conceito. 

Treinamento do sistema de 

monitoramento de baixa qualidade, sem 

que os profissionais que vão operá-lo 

assimilem as informações necessárias. 

Baixa 

Detalhar os requisitos do treinamento 

ressaltando essa etapa de entrega pela 

contratada. Fiscalizar e monitorar 

adequadamente a realização do treinamento, 

cobrando empenho da contratada e dos 

alunos. Engajar os colaboradores que serão 

treinados no sistema para melhor 

aproveitamento do curso. 

Não aprovação da pré-autorização para 

gastos emergenciais. 
Média 

Sensibilizar a administração da Câmara dos 

Deputados da necessidade de se ter uma 

alternativa que garanta a continuidade do 

negócio. 

Resistência e reação pelos colaboradores 

à mudança dos processos de trabalhos em 

razão da nova estrutura adotada. 

Baixa 

Prever estratégias de sensibilização e 

motivação, informando principalmente os 

objetivos e benefícios das mudanças. Engajar 

as pessoas resistentes diretamente nas 

atividades, para melhor contextualização e 

entendimento. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.8 Aquisições 

Para a implantação deste projeto de intervenção, serão necessárias três grandes 

contratações, conforme previsto na EAP do projeto (ver item 3.1.1) e na parte de custos (ver 

item 3.3): 

1. Sistema de geração de energia para o Edifício Principal, incluindo: 

a. Geradores de energia; 

b. Quadro de Transferência; 
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c. Quadro Geral do Edifício. 

d. Condutores de interligação 

2. Sistema de geração de energia para o Anexo II, incluindo: 

a. Geradores de energia; 

b. Quadro de Transferência; 

c. Quadro Geral do Edifício; 

d. Condutores de interligação. 

3. Sistema de monitoramento, incluindo vários elementos: 

a. Software (licença) para central de monitoramento; 

b. Sensores, atuadores e conversores; 

c. Infraestrutura para passagem de cabos; 

d. Cabos, condutores e conectores.  

3.9 Partes interessadas 

 A tabela 17 mostra as partes interessadas do projeto e o respectivo envolvimento ou 

interesse de cada uma delas. É possível que o patrocinador deste projeto seja o Diretor do 

Departamento Técnico (Detec) ou alguém da alta administração da Câmara que esteja 

interessado na continuidade de negócios. 

Tabela 17 - Partes interessadas do projeto 

Partes Interessadas Envolvimento/Interesse 

Secretaria-Geral da Mesa 
Unidade gestora do Plenário Ulysses Guimarães, que está envolvida 
nos três processos críticos da Casa, sendo diretamente afetada 
quando uma interrupção acontece. 

Diretor-Geral 

Ordenador de despesas da Casa e gestor administrativo sobre o 
qual recaem, em última instância, as decisões do projeto em 
questão (ex: aquisições e pré-autorização para contratações 
emergenciais). 

Patrocinador do Projeto 
Responsável por supervisionar e fiscalizar o projeto, aconselhar o 
gerente, negociar conflitos e tomar decisões relacionadas ao 
projeto. 

Assessoria de Projetos e Gestão 
Unidade responsável pelos projetos corporativos da Casa, que 
atualmente está envolvida em estudos sobre a continuidade de 
negócios. 
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Partes Interessadas Envolvimento/Interesse 

Departamento Técnico 

Unidade gestora responsável pela parte técnica da Casa 
(arquitetura e engenharia) e cujo diretor pode ser o patrocinador 
do projeto. Deve disponibilizar os recursos humanos para equipe de 
projeto. 

SINST/SIELE 

Unidade gestora da infraestrutura elétrica e responsável por prover 
a energia elétrica para os processos da Casa. Integra a estrutura 
administrativa do Departamento Técnico. Esta unidade 
provavelmente terá membros na equipe de projeto. 

Centro de Informática 

Unidade provedora de serviços e produtos de TIC para os processos 
críticos (CPD, painéis de votação, plenários), demandante do 
insumo energia elétrica, e provedora dos serviços de rede para o 
monitoramento proposto. 

Parlamentares 
Usuários finais afetados pelas interrupções no serviço de 
fornecimento de energia elétrica para os processos críticos da Casa. 

Colaboradores da Manutenção 
Profissionais diretamente envolvidos com a operação e 
manutenção da infraestrutura de energia elétrica que irão atuar no 
novo processo de trabalho. 

Fornecedores 

Responsáveis por fornecer e instalar os sistemas de geração de 
energia e o sistema de monitoramento. Devem contribuir na parte 
de cotação para os orçamentos e participarão das licitações e 
entrega dos produtos. 

Fonte: elaboração própria. 

3.10 Continuidade das ações implementadas 

Após a execução o projeto, algumas ações serão consideradas apenas melhorias para o 

setor responsável pela infraestrutura de energia elétrica, como a instalação dos novos 

geradores e quadros, o que deve facilitar o processo de manutenção. Outras medidas deverão 

ser incorporadas à rotina de trabalho da equipe de manutenção, o que deve reformular certos 

aspectos do processo de trabalho, com os procedimentos de continuidade e o sistema de 

monitoramento (que deve auxiliar o tratamento de falhas). No entanto, essas alterações não 

ensejam em maior alocação de mão de obra, uma vez que as ações de melhoria tendem a 

compensar as atividades adicionais com os novos procedimentos, e as atividades como um 

todo tendem a ser mais bem estruturadas. 

Os testes e exercícios periódicos devem ser desenvolvidos após a conclusão do 

projeto. Eles integram o conjunto de elementos de um programa de continuidade de negócios, 

e proporcionam a oportunidade para que a organização assegure que a continuidade de 

negócios e os procedimentos de continuidade de negócio são completos, atuais e apropriados 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 19), No escopo deste 

projeto está previsto somente o primeiro ciclo de teste e simulações.  
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4 CONCLUSÃO 

A implantação de ações e procedimentos de continuidade de negócios para a 

infraestrutura de energia elétrica dos processos críticos visa tornar a Câmara dos Deputados 

mais resiliente operacionalmente e representa uma importante medida para reduzir a 

probabilidade de interrupção do fornecimento de energia e limitar o impacto de uma eventual 

interrupção sobre os processos críticos da Casa. A garantia de suprimento energético 

adequado para os processos críticos é fundamental para a continuidade do negócio da Casa e 

se torna, além da sua vertente operativa, uma questão estratégica. 

O projeto possui alinhamento com a Estratégia da Câmara dos Deputados para o 

período de 2012 a 2023, aprovada pelo Ato da Mesa 59/2013, em especial com a Diretriz 7 – 

Aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados, bem como a Linha de Atuação 7.3 - 

Assegurar a infraestrutura adequada e a continuidade dos serviços, e a Linha de Atuação 7.1 - 

Aprimorar o processo decisório, a gestão de projetos, de processos e de riscos corporativos, e 

o uso de indicadores de desempenho. Além disso, o projeto dialoga com outros dois projetos 

corporativos, Painel de Processos Críticos (encerrado) e Implantação da Gestão de Riscos 

Corporativos (em desenvolvimento) e pode fornecer insumos para a elaboração do Plano de 

Continuidade de Negócios Corporativo, contribuindo com a continuidade das operações 

críticas da Câmara dos Deputados. 

Pela revisão bibliográfica foi possível perceber que a energia elétrica ainda é uma das 

maiores causas de interrupção dos negócios. No diagnóstico da situação atual, em especial na 

análise de riscos do piloto da MCGR e na análise da infraestrutura atual dos processos 

críticos, pôde-se perceber que algumas medidas são necessárias para se aumentar a resiliência 

operacional da Casa. Somando-se a essas análises ações derivadas das estratégias de 

continuidade de negócios previstas na norma ABNT NBR ISO 22313 (trata da Gestão de 

continuidade de negócios), foi possível propor ações e procedimentos de continuidade de 

negócios considerados adequados para a situação atual da Câmara dos Deputados. 

Assim, a expansão da capacidade de geração para o Edifício Principal e Anexo II 

tornará a Câmara mais moderna e preparada para possíveis interrupções no fornecimento de 

energia por parte da concessionária de energia elétrica.  A implantação de um sistema de 

monitoramento municiará o setor técnico com informações visuais, alertas pré-programados e 

registro histórico de dados, facilitando e tornando mais ágil a atuação das equipes 

operacionais, o que reduz o tempo para a solução de problemas. Essas grandes ações 
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contribuem para continuidade de negócios da Câmara dos Deputados e, no caso de uma 

interrupção significativa, possibilitam manter a disponibilidade de energia elétrica em um 

nível aceitável para a continuidade do processo legislativo. 

Como desdobramento do trabalho, espera-se que algumas ações sejam absorvidas 

como melhorias para funcionamento do setor responsável pela infraestrutura de energia 

elétrica, e que alguns procedimentos operacionais precisem ser revistos para incorporar a nova 

rotina de procedimentos de continuidade, exercícios e testes. 

Por fim, este projeto é apenas uma das ações necessárias para a implantação da Gestão 

da Continuidade de Negócios da Casa. Outros projetos nas demais áreas técnicas poderão ser 

desenvolvidos para subsidiar o plano de continuidade de negócios da Casa. 

  



87 

 

5 REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT ISO GUIA 73: gestão de 

riscos:vocabulário. Rio de Janeiro, 2009a. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 31000: gestão 

de riscos:princípios e diretrizes. Rio de Janeiro, 2009b. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 22301: 

segurança da sociedade:sistema de gestão de continuidade de negócios:Requisitos. Rio de 

Janeiro, 2013. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 22313: 

segurança da sociedade:sistema de gestão de continuidade de negócios: Orientações. Rio de 

Janeiro, 2015. 

ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS. Guia 

para o Gerenciamento de Processos de Negócio: Corpo Comum de Conhecimento. v.3. 1 

ed. 2013. 

BALAOURAS, S. The State of DR Preparedness. Disaster Recovery Journal, Arnold, 

MO,v. 21, n. 1, winter 2008. Disponível em: <https://www.drj.com/journal/winter-2008-

volume-21-issue-1/the-state-of-dr-preparedness.html>.  Acesso em: 17 out. 2017. 

BALAOURAS, S. The State of Business Continuity Preparedness. Disaster Recovery 

Journal, Arnold, MO,v. 25, n. 1, p. 15-26, winter2012. Disponível em: 

<https://www.drj.com/images/surveys_pdf/forrester/2011_Forrester_SOBC.pdf >.  Acesso 

em: 17 out. 2017. 

BALAOURAS, S. The State of Business Continuity Preparedness. Disaster Recovery 

Journal, Arnold, MO,v. 28, n. 1, winter2015. Disponível em: 

<http://drj.com/images/surveys_pdf/forrester/2014-Forrester-Survey.pdf >.  Acesso em: 17 

out. 2017. 

BALAOURAS, S. The State of Disaster Recovery Preparedness 2017.Disaster Recovery 

Journal, Arnold, MO,v. 30, spring 2017. Disponível em: 

<https://www.drj.com/journal/spring-2017-volume-30-issue-1/the-state-of-disaster-recovery-

preparedness-2017.html>.  Acesso em: 17 out. 2017. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 

Ano 56, n. 121, 28 agosto 2001a, p. 39820. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 

Ano 57, n. 61, 17 maio 2002a, p. 24734. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 

Ano 60, n. 13, 15 fevereiro 2005, p. 517.  

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 

Ano 61, n. 173, 18 outubro 2006a, p. 47226-47227. 



88 

 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 

Ano 61, n. 177, 24 outubro 2006b, p. 48136.  

BRASIL. Decreto n.º 6.703, de 18 de dezembro de 2008. Aprova a Estratégia Nacional de 

Defesa, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez.2008a. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/decreto/d6703.htm>. Acesso em 19 out. 2017. 

BRASIL. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Portaria nº 2, de 8 

de fevereiro de 2008. Diário Oficial da União, República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 

11 fev. 2008b. Seção 1, p. 1. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Portaria da Câmara dos Deputados nº 233, 

de 28 de dezembro 2009a. Estabelece o modelo de gestão estratégica da Câmara dos 

Deputados. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2009/portaria-233-

28-dezembro-2009-601150-normaatualizada-cd-dg.pdf>. Acesso em 18 out. 2017. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 

Ano 64, n. 179, 14 outubro 2009b, p. 56573.  

BRASIL. Ministério Público Federal. Secretaria Jurídica e de Documentação. Escritório de 

Processos Organizacionais do MPF. Manual de gestão por processos. Brasília, 2013a. 53 p. 

Disponível em: < http://www.mpf.mp.br/conheca-o-mpf/gestao-estrategica-e-modernizacao-

do-mpf/escritorio-de-processos/publicacoes/livros/manualdegestaoporprocessos.pdf>.  Acesso 

em: 17 out. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Manual de Eventos da Câmara dos 

Deputados: um guia para realizadores, gestores de espaço e fornecedores de serviços. 

Brasília. 2013b. Disponível em:<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/12696 > Acesso 

em: 18 jan. 2017. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Ato da Mesa nº 59, de 8 de janeiro 2013c. 

Aprova a estratégia da Câmara dos Deputados para o período de 2012 a 2023. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2013/atodamesa-59-8-janeiro-2013-775042-

publicacaooriginal-138699-cd-mesa.html>. Acesso em 10 nov. 2017. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Secretaria de Controle Interno. Relatório de 

auditoria n. 01/NUAT/SECIN/2014. Brasília, 2014a. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. 

Governança Pública: referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da 

administração pública e ações indutoras de melhoria. Brasília: TCU, 2014b. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Assessoria de Projetos e Gestão. Termo de 

abertura do projeto painel de processos e pessoas, de 20 de agosto de 2015. Brasília, 2015. 

BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Qualidade do Serviço. Brasília, 2016a. 

Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/qualidade-do-servico2>.  Acesso em: 17 out. 2017. 

BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Ranking da Continuidade do Serviço 

2016. Brasília, 2016b. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/ranking-2016>.  Acesso em: 

17 out. 2017. 



89 

 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Ata da RAE Ordinária de maio de 2016. 

Brasília, 2016c. Disponível em: <https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-

estrategica/gestao-estrategica/governanca-da-gestao-estrategica/atas>. Acesso em 18 out. 

2017. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Assessoria de Projetos e Gestão. Termo de 

encerramento do projeto painel de processos críticos, de 20 de dezembro de 2016. v. 1. 

Brasília, 2016d. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Ata da RAE Ordinária de dezembro de 

2016. Brasília, 2016e. Disponível em: <https://camaranet.camara.leg.br/web/gestao-

estrategica/gestao-estrategica/governanca-da-gestao-estrategica/atas>. Acesso em 18 out. 

2017. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Regimento interno da Câmara dos 

Deputados: aprovado pela Resolução n. 17, de 1989, e alterado até a Resolução n. 17, de 

2016. 17. ed. Brasília: Edições Câmara, 2016f. 

BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Elétrico Nacional-PRODIST: Módulo 8 - Qualidade da Energia 

Elétrica. v. 9. Brasília, 2017a. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/modulo-8 >.  Acesso 

em: 17 out. 2017. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Assessoria de Projetos e Gestão. Relatório 

sobre a implantação da gestão de riscos no processo de fornecimento de energia elétrica 

e iluminação dos plenários da câmara dos deputados, de 31 de julho de 2017. Brasília, 

2017b. 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Secretaria-Geral da Mesa. Estatística das 

proposições apreciadas em plenário no período de 01/08/2014 a 06/10/2014. Brasília, 

2017c. 

COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 

COMMISSION (COSO).Gerenciamento de Riscos Corporativos: Estrutura Integrada. 

Jersey City: AICPA, 2007, 83 p. 

CONFEA. Manual de procedimentos para a verificação do exercício profissional. 

Brasília, 2007, 146p. Disponível em: < http://www.confea.org.br/media/manual2007.pdf>.  

Acesso em: 14 nov. 2017. 

GONÇALVES, J. E. L. As empresas são grandes coleções de processos. RAE: Revista de 

Administração de Empresas, v. 40, n.1, p. 6-19, jan./mar.2000a. Disponível em: <http://www. 

scielo.br/pdf/rae/v40n1/v40n1a02.pdf>.  Acesso em: 17 out. 2017. 

GONÇALVES, J. E. L.Processo, que processo?.RAE: Revista de Administração de 

Empresas, v. 40, n.4, p. 8-19, out./dez.2000b.Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rae/v40n4/v40n4a02.pdf>.  Acesso em: 17 out. 2017. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Guia de orientação 

para o gerenciamento de riscos corporativos. São Paulo, 2007. 48 p. Disponível em: 

<http://www.ibgc.org.br/userfiles/3.pdf>. Acesso em: 17out. 2017. 



90 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa. 5.ed. São Paulo, 2015. 108 p. Disponível em: 

<http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/2014/files/CMPGPT.pdf>. Acesso em: 17out. 2017. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. Gerenciamento de 

Riscos Corporativos: evolução em governança e estratégia.São Paulo, 2017. 64 p. 

Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/Publicacoes/CG19_Riscos.pdf >. 

Acesso em: 17out. 2017. 

LAMARÃO, S. T. A energia elétrica como campo de pesquisa historiográfica no Brasil. 

América Latina en la historia Económica, Ciudad de México, n. 8, p. 39-49,jul./dic. 

1997.Disponível em: <http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/208/271>. 

Acesso em: 17out. 2017. 

MARQUES, M. C. C. Aplicação dos Princípios da Governança Corporativa. RAC: Revista 

de Administração Contemporânea, v.11, n. 2, p. 11-26.abr./jun. 2007.Disponível em: 

<http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1>. Acesso em: 17out. 

2017. 

MEYER, P. L. Probabilidade: Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico 

S.A., 1969, 253 p. 

MONITORAR. In:Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. São Paulo: 

Editora Melhoramentos, 2015. Disponível em:<http://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/MONITORAR/>. Acesso em: 18 out. 2017 

PETERS, B. G. O que é Governança? Revista do TCU, Brasília, n. 127, p. 28-33. 

2013.Disponível em: <http://revista.tcu.gov.br/ojsp/index.php/RTCU/article/view/87>.  

Acesso em: 17 out. 2017. 

SANTOS, D. B. M.; CARVALHO, B. E. F. C; CAVALCANTE, S. P. P. Segurança de 

Infraestruturas Críticas no Brasil.2011. Trabalho apresentado ao 10º Simpósio de 

Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa, Pernambuco, 2011. 

SIMABUKULO, L. A. et al. Energia, Industrialização e Modernidade: História Social. 

2006. 33 f. Trabalho de conclusão da disciplina História da Técnica, da Ciência e do 

Trabalho, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

SOUZA, D. M. C. Gestão de Continuidade de Negócio: o caso de uma empresa de 

telecomunicações. 2010. 125 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção)– 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. 

TORRES, M. C. G. et al. Cadeia de Valor: Os Benefícios do Alinhamento entre a Estratégia 

Governamental e a Operacionalização de seus Processos. Brasília, 2013. Disponível 

em<http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2013-04/cadeia-de-valor-os-beneficios-do-

alinhamento-entre-a-estrategia-governamental-e-a-operacionalizacao-de-seus-processos.pdf >. 

Acesso em 30 maio 2015 

U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (USA).National Infrastructure 

Protection Plan: Partnering to enhance protection and resiliency. USA, 2009. 175 p. 

Disponível em: <https://www.dhs.gov/publication/nipp-2009-partnering-enhance-protection-

resiliency>. Acesso em: 17out. 2017. 



91 

 

VENEZIANO, W. H.; FERNANDES, J. H. C. Gestão de Continuidade no Serviço Público. 

2011. 63 f. Trabalho desenvolvido em atendimento ao plano de trabalho do Programa de 

Formação de Especialistas para a elaboração da metodologia brasileira de gestão de segurança 

da informação e comunicações – CEGSIC – Universidade de Brasília, Brasília, 2011. 

VICENTE, E. P. A proteção de Infraestruturas Críticas em Energia. In: CICLO DE 

ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 10., 2011, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos...Rio de Janeiro: 

ECEME, 2011. Disponível em: 

<http://portal.eceme.ensino.eb.br/meiramattos/index.php/RMM/article/view/196/165>. 

Acesso em: 17out. 2017.  



92 

 

APÊNDICE A - Discursos levantados de outros Sistemas 

As falhas no sistema de som também já foram alvo de discursos no plenário, 

interromperam pronunciamentos ou geraram recomendações. Em diversos momentos, 

deputados solicitaram providências para melhoria do sistema de som do plenário. Em julho de 

1997 o deputado Marcelo Déda fez uma reclamação de que não conseguia ouvir muito bem os 

pronunciamentos (BRASIL, 1997). Em um discurso mais recente, em 1º de março de 2016, o 

deputado José Guimarães reclamou que havia um problema de som no plenário e não estava 

conseguindo ouvir os pronunciamentos (BRASIL, 2016c). Na sessão preparatória para o 

compromisso de posse dos deputados dessa legislatura, em 1º de fevereiro de 2015, o 

deputado Miro Teixeira, presidindo a sessão, fez um comentário sobre o funcionamento do 

sistema de som: 

Agora eu peço a atenção, especialmente das Sras. e dos Srs. Deputados que chegam 

para o primeiro mandato - há outros que já têm de cor o que se vai passar aqui. É 

importante que os que têm outros mandatos na Casa respeitem com um pouco de 

silêncio - parece-me que o som do plenário não está muito bom, fui avisado 

disso -, para que aqueles que chegam possam ouvir como será o termo de 

compromisso. Eu esclareço às Sras. e aos Srs. Deputados que cada um será chamado 

(BRASIL, 2015a, grifo nosso). 

Durante a discussão sobre as sobre as regras de partilha de royalties de petróleo, em 

22/6/2010, o sistema de som apresentou uma falha que gerou comentários nos discursos, 

como o de Vanessa Grazziotin que estava presidindo a sessão: 

Diante da pane momentânea ocorrida no plenário em razão do desligamento geral 

do sistema de som, a Mesa retorna a palavra ao Deputado Manoel Junior, 

garantindo-lhe quatro minutos para que possa encerrar seu pronunciamento 

(BRASIL, 2010, grifo nosso). 

Em resposta, o deputado Manuel Junior fez um comentário mencionando o calor do 

debate quando foi interrompido: 

Agradeço, Sra. Presidenta, esse debate caliente sobre os royalties com a Deputada 

Rita Camata e o Deputado Miro Teixeira, mas afirmo que foi obviamente um 

problema técnico, não foi nada do debate, porque o debate estava muito bom, não é 

Deputada Rita?(BRASIL, 2010, grifo nosso). 

Em um discurso mais recente, em 26 de maio de 2015, o deputado Mendonça Filho 

solicitou ao então presidente Eduardo Cunha que se realizasse uma avaliação do sistema de 

som: 

Sr. Presidente, enquanto o Deputado vai à tribuna, eu queria pedir a V.Exa. que 

depois recomendasse à área de som da Casa que avaliasse a qualidade de som, 

porque, quando o plenário está cheio, ela se reduz drasticamente. É preciso dar 

uma reavaliada. Os discursos proferidos da tribuna têm uma limitação muito grande 
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em termos de atenção da Casa por conta da má qualidade do som quando o plenário 

está cheio. Peço que avaliem esta questão, por favor (BRASIL, 2015b, grifo nosso). 

Em outra ocasião, em 20/06/2001, o deputado Heráclito Fortes sugeriu inclusive que 

um pronunciamento fosse inteiramente repetido, argumentando que não conseguiu ouvir nada: 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que peça para examinar o som do plenário. 

Lamento não termos entendido nada desse pronunciamento da maior importância e 

de interesse do País que a nobre Deputada acabou de fazer. Sequer entendemos o 

nome de S.Exa. quando foi anunciado.Inclusive, sugiro à nobre Deputada que 

repita o seu discurso quando o som estiver recuperado, porque não se pode 

perder a oportunidade de ouvir tão brilhante pronunciamento. Acredito que ninguém 

conseguiu entender absolutamente nada do que a Deputada quis dizer, a não ser o 

nome do Senador José Eduardo Dutra (BRASIL, 2001b, grifo nosso). 

Em outra ocasião, em 16/12/2014, o deputado Jovair Arantes solicitou uma melhora 

na qualidade do som do plenário, fazendo referência a um sistema de baixa qualidade: 

Sr. Presidente, eu só quero sugerir que a Casa melhore o áudio. O som do plenário 

está parecendo o de parque do interior. O som aqui, hoje, está muito ruim. Peço à 

Diretoria que melhore a qualidade do som, que está muito ruim, muito estridente, 

dando eco (BRASIL, 2014, grifo nosso). 

O sistema de ar condicionado, por sua vez, também já foi alvo de questionamentos. 

Tanto a qualidade do ar, quanto a temperatura do recinto. Em 1998, o deputado Hélio Rosas 

fez um pronunciamento sobre a qualidade do ar no plenário: 

Sr. Presidente, durante oito meses, tivemos a hora de receber nesta Casa técnicos da 

FUNDACENTRO, Fundação de Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho, 

que aqui vieram a nosso pedido para estudar a questão da insalubridade no plenário 

da Câmara.  

Decorrido esse tempo, substancioso trabalho composto de centenas de páginas foi 

realizado pelos técnicos, apresentando dados irrefutáveis sobre a situação 

precária dos dutos dos aparelhos de ar condicionado desta Casa e de quase toda 

a Brasília.  

Este documento foi encaminhado à Mesa com um pronunciamento do Departamento 

de Saúde da Câmara, que também declara que grande parte dos casos que lá chegam 

é decorrente de problemas respiratórios, de acordo com o Diretor do Serviço, 

provavelmente causados pelas condições adversas do plenário da Câmara. 

[...] 

Portanto, espero que, depois do pronunciamento do Ministro da Saúde, acelerem-se 

os trabalhos que V. Exª recomendou fossem feitos pelos Departamentos competentes 

desta Casa, para que o plenário seja mais salubre e a saúde e integridade física 

daqueles que o freqüentam sejam preservadas.  

Apelo para que V. Exª Sr. Presidente, no sentido de que pressione mais uma vez o 

Departamento competente, a fim de acelerar os trabalhos que deverão ser feitos em 

decorrência dos estudos já em andamento (BRASIL, 1998, grifo nosso). 

Outras reclamações que surgiram em relação ao sistema de ar condicionado foram em 

relação à temperatura. Em 2002 o deputado Lincoln Portela solicitou verificação do sistema 

de ar condicionado, também na linha de ser prejudicial à saúde: 

Sr. Presidente, gostaria de fazer duas solicitações. Em primeiro lugar, como o som 

da Casa ficou mais centrado na parte superior do plenário, os funcionários da 



94 

 

Taquigrafia estão fazendo um pedido no sentido de que se diminua o volume, pois o 

som está muito alto.  

A outra solicitação é quanto ao ar-condicionado do plenário, que está forte 

demais, principalmente quando há pouca gente, o que vem prejudicando nossa 

saúde e a dos funcionários. Solicito a V.Exa. verificar o que poderia ser feito para 

melhorar a situação. 

Muito obrigado. (BRASIL, 2002b, grifo nosso). 

Em 2004 o deputado Devanir Ribeiro também reclamou do frio quando o plenário fica 

mais vazio: 

Sr. Presidente, já que somos poucos Deputados no plenário, o ar-condicionado fica 

muito frio, o que ninguém suporta. Eu, pelo menos, não estou suportando. Quando 

estiverem presentes aqui 500 Deputados, é possível aumentar um pouco, porque o 

calor humano combate um pouco o frio (BRASIL, 2004). 

O sistema de votação, por sua vez, quando falha, causa grande impacto no processo 

legislativo. Sua presença remonta à década de 70, e desde 1985 se tem conhecimento de 

reclamações quanto ao funcionamento do sistema. Em outubro de 1985, durante a votação do 

texto da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito de Mar, o deputado Carlos Wilson, 

presidindo a Sessão, comunicou ao Plenário da Casa: 

Srs. Deputados, como a Casa já tomou conhecimento, o sistema eletrônico sofreu 

pane nas últimas votações, mas, de uma semana pra cá, testes foram realizados e os 

técnicos avalizam o seu bom funcionamento. Assim sendo, esta Presidência fará a 

votação pelo sistema eletrônico. 

A Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem assento em seus lugares. 

(Pausa.) 

Atenção, Srs. Líderes. Registrem no dispositivo próprio, frontal à bancada, seus 

números de identidade parlamentar. Queiram acionar simultaneamente a chave que 

se encontra sob a bancada e o botão preto, conservando-os pressionados até que seus 

votos sejam iluminados no apregoador. (Pausa.) 

Infelizmente, Srs. Deputados, mais uma vez o sistema apresenta defeito. A 

Presidência procederá à verificação por chamada nominal. (BRASIL, 1985). 

O Deputado Darcy Passos pediu a palavra e fez um comentário sobre o sistema: 

Srs. Presidente, a Câmara deve usar a sua Assessoria Jurídica ou constituir advogado 

para exigir da firma que forneceu este sistema – talvez ainda esteja em tempo – a 

devolução do dinheiro que indevidamente recebeu. O Deputado Israel Pinheiro Filho 

me informa que há treze anos foi instalado nesta Casa o sistema de votação 

eletrônico. Não estou falando em ação redibitória, mas é um escândalo que a Casa 

das leis não acione a lei para responsabilizar quem forneceu ou intermediou a venda 

desses aparelhos, que nunca funcionam. (BRASIL, 1985). 

A reclamação de Darcy Passos foi seguida por Roberto Jefferson e por Daso Coimbra, 

que pediram a palavra para registrar reclamação junto a Mesa.  

Em 1995 se tem conhecimento de nova reclamação, dessa vez sobre uma alteração no 

sistema de votação. Em 20 de abril de 1995, o deputado Humberto Souto pediu a palavra para 

registrar seu voto, que divergia do sistema eletrônico. 
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Srs. Presidente, tenho a impressão de que vai haver muitos enganos nesta votação. 

Houve uma alteração no sistema de votos. Antes, apertava-se o botão de votação, e 

aguardava-se a ordem do Presidente para que o voto fosse registrado. Com a atual 

mudança, sendo hoje a primeira vez que assim estamos votando, estávamos ainda 

em processo de votação quando o sistema apagou-se. E nós havíamos, por engano, 

registrado o voto “sim”, que permaneceu, como se já tivéssemos votado, quando na 

verdade a votação não havia terminado, não se havia consumado. Foi novamente 

anunciada a votação pelo Sr. Presidente, e então já não se poderia modificar o voto, 

porque já se havia consumado a votação. Nosso voto é “não”, seguindo a orientação 

da Liderança do Partido (BRASIL, 1995). 

Em outro momento, em janeiro de 1999, ocorreu uma grande discussão sobre o 

sistema de votação durante a votação de uma lei complementar. A celeuma foi grande, 

conforme pode ser visto no Diário da Câmara dos Deputados (BRASIL, 1999). O Deputado 

Arnaldo Faria de Sá iniciou novo questionamento sobre o sistema de votação e foi seguido 

por diversos outros Deputados. Ao solicitar uma cópia da listagem de votação, diante do 

nome de diversos deputados saiu a inscrição “estação do operador”, em vez do endereço do 

posto de votação.  O presidente em questão, Michel Temer, informou que determinou uma 

rigorosa apuração e que a equipe técnica estava verificando o ocorrido. O deputado Sérgio 

Carneiro questionou a contabilização dos Deputados que se declararam em obstrução para o 

efeito do quórum. Os deputados Marcelo Déda e Colbert Martins questionaram o fato da 

listagem apresentar nome de Deputados que não estavam em Brasília, estavam internados em 

um hospital. O deputado Luiz Salomão levantou uma questão de ordem e solicitou a 

constituição de uma comissão para apurar o ocorrido: 

[...] 

Vamos votar matéria que depende de quórum qualificado, e há indício muito sério 

de que o painel efetivamente não oferece segurança. Pode ter havido falha, Sr. 

Presidente, mas eventualmente pode ter sido um pianista virtual, atuando na estação 

do operador. A questão é realmente muito grave. É necessário auditar esse sistema. 

Propomos a V. Exa. a constituição de uma pequena comissão de Deputados com um 

pouco de experiência na área de informática para acompanhar a verificação do que 

efetivamente pode ter acontecido, porque isso põe sob suspeição o conjunto de todas 

as votações que dependam de quórum qualificado.  

A proposta do PDT é no sentido de que se constituía uma comissão de 

Parlamentares de todos os partidos para acompanhar uma rápida auditoria no sistema 

(BRASIL, 1999). 

Mais à frente na discussão, o deputado Luiz Salomão faz nova solicitação de 

esclarecimento envolvendo a área técnica de TI da Casa: 

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que peça um esclarecimento à área técnica de 

informática da Casa. Eu gostaria de saber, e acho que os demais Líderes também, se 

porventura alguém do setor tem senha para interferir no painel, independentemente 

da digital do Parlamentar. Esse é o ponto fundamental, Sr. Presidente (BRASIL, 

1999). 
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APÊNDICE B – Demanda dos edifícios em kW 

Tabela 18 - Demanda dos últimos 36 meses 

Mês Ed. Principal Anexo II Anexo IV CETEC II 

out-14 923 1.060 1.954 144 

nov-14 995 1.167 1.908 138 

dez-14 968 1.183 1.880 132 

jan-15 945 1.184 1.908 117 

fev-15 983 1.075 1.887 119* 

mar-15 981 1.195 1.886 121 

abr-15 976 1.176 1.918 146 

mai-15 971 1.142 1.924 148 

jun-15 937 1.200 1.766 154 

jul-15 944 1.096 1.797 154 

ago-15 931 1.200 1.760 140 

set-15 956 1.142 1.918 138 

out-15 1.198 1.189 1.940 142 

nov-15 1.192 1.226 1.757 154 

dez-15 1.202 1.200 1.808 154 

jan-16 1.171 1.114 1.744 150 

fev-16 979 982 1.672 144 

mar-16 1.167 1.200 1.801 152 

abr-16 1.153 1.200 1.846 146 

mai-16 1.185 1.018 1.789 150 

jun-16 1.059 1.200 1.793 175 

jul-16 888 1.016 1.745 159 

ago-16 908 1.015 1.717 159 

set-16 1.137 1.038 1.658 169 

out-16 1.158 1.073 1.664 173 

nov-16 1.177 1.102 1.766 157 

dez-16 1.146 1.107 1.651 169 

jan-17 1.164 1.099 1.641 173 

fev-17 1.159 995 1.584 171 

mar-17 1.111 1.072 1.686 167 
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Mês Ed. Principal Anexo II Anexo IV CETEC II 

abr-17 1.104 1.094 1.661 171 

mai-17 1.085 1.117 1.677 171 

jun-17 1.067 1.092 1.617 167 

jul-17 1.092 1.068 1.485 167* 

ago-17 863 1.022 1.514 167 

set-17 913 1.001 1.507 167* 

Média 1.050 1.113 1.756 153 

Desvio 
Padrão 

108,5 72,9 128,8 15,9 

Maior 1202 1226 1954 175 

Com 
intervalo de 

95% de 
confiança 

1228 1233 1968 180 

*Valor não constava na fatura de energia por erro da concessionária e foi utilizada a média entre o mês anterior e 

o posterior. 

Fonte: elaboração própria. 

O valor considerado da demanda foi igual à média mais 1,645 vezes o desvio padrão 

(valor de Z obtido uma tabela de distribuição normal padrão acumulada para 95% de 

probabilidade).  
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APÊNDICE C – EAP do Projeto 

 


