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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta uma proposta de contribuição para a melhoria de disponibilidade do 

armazenamento de dados, baseado no estudo de caso da Câmara dos Deputados. Inclui a 

caracterização do ambiente existente, do ponto de vista da disponibilidade e o entendimento 

dos requisitos das efetivas necessidades do negócio, balanceadas pela relação 

custo/benefício. São avaliados os assuntos da alta disponibilidade e do gerenciamento de 

projetos relativos ao caso. São analisadas as práticas de Gerenciamento de Disponibilidade 

à luz de guias amplamente reconhecidos como o ITIL. A aplicação deste conhecimento, 

adequado ao cenário em estudo, permite a consolidação de um Plano de Projeto de 

implantação de melhorias. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Disponibilidade. Gerenciamento de Serviços.  Alta 

Disponibilidade. Gerência de Projetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ABSTRACT 

 

 

This work brings a contribution proposal to storage availability improvements, based on the 

case study of Câmara dos Deputados. It includes the characterization of the existing 

environment in terms of availability and the understanding of the requirements of effective 

business needs, balanced by the cost/benefit. High availability and Project Management 

issues, related to the case are evaluated. Availability management practices are analyzed in 

the light of widely recognized guides as ITIL. The application of this knowledge, adapted to 

the scenario under study, allows the consolidation of a Project Plan for implementation of 

improvements. 

 

Keywords: Availability Management. Services Management.  High Availability. Project 

Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Apresentamos nesta seção o contexto em que o trabalho está inserido, a 

relevância do estudo, a delimitação e formulação do problema a ser tratado, e por fim, o 

objetivo geral e os objetivos específicos. 

1.1 CONTEXTO  

Pode ser facilmente observado que, ao longo dos últimos anos, as pessoas e as 

corporações tem se tornado cada vez mais dependentes dos sistemas computacionais. 

Fatores como a globalização, o trabalho em regime 7x24, a exigência de altíssimos níveis 

de competitividade associados à concorrência cada vez maior, levam as empresas ou 

instituições a demandar e a investir em uma arquitetura computacional cada vez mais 

rápida, robusta e confiável. 

 Não se trata mais da mera necessidade de sistemas computacionais para as 

atividades de apoio, mas sim, da migração dos processos de missão crítica para ambientes 

baseados em sistemas computacionais. Chegamos, portanto, em uma condição na qual os 

erros ou falhas na infraestrutura de TI podem causar interrupções em processos de negócio 

críticos, com prejuízos financeiros e danos à imagem da corporação. Trata-se da exigência 

de capacidade de funcionamento destes ambientes computacionais em regime de produção 

de alta disponibilidade.  

Independente da posição de mercado do negócio, as ofertas de serviços 

aumentam com o avanço da aplicação da TI, que cria formas e caminhos inovadores, 

proporcionando flexibilidade e facilidades aos clientes ou usuários finais. Neste cenário a TI 

passa a ser essencial, não apenas para conquistar novos clientes, mas também para 

conservar aqueles já existentes, mantendo a corporação em condições de atividade. 

 A demanda crescente de serviços de TI e a sustentação da missão crítica do 

negócio, com base nestes serviços, impõe a necessidade de uma infraestrutura de TI 

altamente confiável, que por sua vez, implica elevados investimentos em sistemas 

redundantes e automatizados, com foco na qualidade e na disponibilidade. 
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 Assim, a governança de TI, por meio de projetos estratégicos de adequação da 

infraestrutura, passa a ter importância decisiva para a manutenção das necessidades do 

negócio. A Governança de TI, posicionada no nível estratégico, considera a criticidade dos 

sistemas de informação, componentes da infraestrutura de TI, determinando quais destes 

são mais ou menos importantes para o  funcionamento do negócio.  

No mesmo contexto, as áreas táticas e operacionais tratam dos ambientes de 

gerenciamento, normalmente compostos por processos, frameworks e ferramentas, que 

permitem estabelecer um conjunto de boas práticas, adequadas à realidade do negócio. 

Para a implantação destas soluções, é indicada a utilização das normas, padrões e 

frameworks de gerenciamento amplamente aceitos no mercado, dentre eles o ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library), uma biblioteca bastante reconhecida de 

boas práticas de Gerenciamento de TI. 

 Sabe-se que estas práticas são aplicáveis às diversas áreas da TI. 

Destacamos, conforme o ITIL V2, os dois grandes grupos de “Service Support” e “Service 

Delivery”. No grupo “Service Support”, entre outras disciplinas, temos o Gerenciamento de 

Disponibilidade. 

O Gerenciamento de Disponibilidade reúne um conjunto de boas práticas que 

visam garantir a disponibilidade e a confiabilidade dos recursos de TI, a fim de assegurar a 

satisfação do cliente e a reputação da corporação. A disciplina é ainda, responsável por 

garantir que os serviços estejam disponíveis conforme os níveis acordados entre a área de 

TI e os clientes, de forma a garantir o diferencial competitivo. Adicionalmente, o 

Gerenciamento de Disponibilidade tem relação intrínseca com o Gerenciamento de 

Continuidade dos Serviços, no sentido de prevenir ou reduzir os riscos de ocorrência de 

desastres.  

Portanto, este trabalho insere-se no contexto da Governança da TI por meio do 

planejamento da alta disponibilidade e do Gerenciamento de Disponibilidade dos serviços. 

Outro campo de estudo importante diz respeito ao gerenciamento de projetos, 

pois é uma área de conhecimento essencial no processo de encaminhamento das 

sugestões de melhoria. 

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

Como discutido anteriormente, os níveis de disponibilidade dos serviços de TI 
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devem estar alinhados ao nível de criticidade do negócio. É necessário o entendimento dos 

objetivos de negócio, de sua dependência dos serviços de TI e do investimento necessário 

para implantação e manutenção destes serviços em regime de produção. 

Apesar da existência de literatura relacionada aos padrões e melhores prática de 

gerenciamento de disponibilidade, nota-se uma lacuna no que se refere a:  

a) conhecimento relacionado especificamente às formas de implantação das 

melhorias de alta disponibilidade, e; 

b) relação dos níveis de investimento necessários para a alta disponibilidade, 

com o seu retorno explicito. 

Destaca-se como uma dificuldade enfrentada, a inadequação das soluções 

padronizadas de mercado, o que implica a necessidade de soluções planejadas e 

implantadas de acordo com as peculiaridades do cenário da Instituição. 

Há de se considerar os custos incrementais da alta disponibilidade. Na ausência 

de estudos aplicados ao caso, normalmente é grande a dificuldade encontrada por parte 

dos gestores de TI, em identificar de forma clara e definitiva os seguintes pontos: 

a) quais são os sistemas do portfólio de TI que devem ser providos em alta 

disponibilidade, e;  

b)  em que níveis de disponibilidade cada um desses serviços deve ser 

enquadrado, considerando os custo envolvidos e a real necessidade da 

Instituição. 

Outra razão, que dá relevância ao estudo, é a oportunidade de contribuição com 

os objetivos do Planejamento Estratégico do Centro de Informática da Câmara dos 

Deputados. Foram incluídas no Planejamento Estratégico, definições que apontam para 

uma necessidade de melhora da disponibilidade dos serviços oferecidos. Incluiu-se neste 

planejamento, a construção de um segundo “Datacenter”, já em execução, que permitirá o 

robustecimento da infraestrutura de TI. 

Assim, este estudo justifica-se por procurar contribuir com sugestões para 

melhorias nas estratégias de disponibilidade dos serviços de TI, além de municiar os 

gestores com um melhor nível de informação, permitindo a agregação de qualidade ao 

negócio. Utiliza-se para isto o estudo de caso específico do ambiente da Câmara dos 

Deputados, onde foi identificada a necessidade, e onde se encontram em curso estudos 

sobre a melhoria de disponibilidade de serviços de TI. 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

Dentro do contexto apresentado na seção 1.1 acima, o não atingimento de níveis 

elevados de disponibilidade da infraestrutura de TI transforma-se em problema para o 

negócio. Procura-se, neste trabalho, voltar a atenção para o assunto da alta disponibilidade, 

aplicada especificamente à infraestrutura corporativa de armazenamento de dados da 

Câmara dos Deputados. Não se trata, portanto, da disponibilidade da infraestrutura de TI, 

como um todo. Inclui os subsistemas de armazenamento, a rede de armazenamento, um 

conjunto de equipamentos servidores, além das camadas de “software” e processos 

envolvidos. Será considerado o aspecto do fornecimento de serviços de armazenamento 

consolidado a um conjunto de sistemas em produção, dependentes desta infraestrutura. 

Não será alvo do estudo, qualquer avaliação das condições de disponibilidade relacionadas 

às características específicas dos sistemas. 

No que tange às disciplinas de Gerenciamento de Serviços, o trabalho limita-se 

aos assuntos relacionados ao Gerenciamento de Disponibilidade, apesar do seu 

relacionamento intrínseco com o Gerenciamento de Continuidade, que engloba um universo 

mais amplo. 

No intuito de trazer sugestões de melhorias, que são apresentadas em forma de 

um plano de projeto de implantação, o trabalho aborda os assuntos considerados relevantes 

no cenário em estudo, não se aprofundando no detalhamento dos procedimentos de 

implantação. 

1.4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

De que forma pode ser melhorado o nível de disponibilidade dos serviços de 

armazenamento corporativo de dados da infraestrutura de TI da Câmara dos Deputados?  
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo Geral 

  O presente estudo tem como objetivo geral promover uma pesquisa e 

consequente apresentação de sugestões que viabilizem projeto de melhoria na qualidade 

dos serviços de TI, por meio do incremento no nível de disponibilidade do ambiente de 

armazenamento corporativo de dados da Câmara dos Deputados. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Inseridos no escopo do objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) produzir um conjunto de conclusões que permitam um melhor entendimento do 

cenário em avaliação, composto da infraestrutura de armazenamento corporativo 

da Câmara dos Deputados, utilizando-se como referência, o estudo de 

bibliografia acadêmica, identificação de normas e padrões aplicáveis ao caso, 

além de manuais de boas práticas; 

b) identificar critérios de seleção de novas tecnologias que agreguem valor ao 

contexto da alta disponibilidade de armazenamento corporativo, adequadas ao 

caso em estudo; 

c) agregar informações que possam melhorar o entendimento da relação 

custo/benefício da alta disponibilidade, trazendo subsídios para o melhor 

entendimento sobre as reais necessidades de alta disponibilidade e dos 

investimentos envolvidos; 

d) identificar boas práticas de Gerenciamento de Disponibilidade; 

e) criar os artefatos básicos para um Plano de Projeto de implantação de 

melhorias na disponibilidade de dados do ambiente de armazenamento 

corporativo da Câmara dos Deputados. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Inserimos este trabalho no contexto de pesquisa aplicada, quanto à sua natureza, 

de acordo com a classificação de Silva (2001, p. 20), porque é centrado na busca de 

sugestões para solução de problemas de ordem prática, que permitam a utilização de seus 

resultados no ambiente de produção específico, de acordo com verdades e interesses 

locais. 

Quanto aos seus procedimentos técnicos, de acordo com Gil (1991), será 

considerado o método de estudo de caso, visto que os resultados podem ser parcialmente 

ou integralmente aplicados, por meio de intervenção na realidade. O estudo de caso é 

adequado ao problema de pesquisa, que envolve o exame dos componentes do cenário em 

suas condições reais. Pretende-se assim, obter maior entendimento do problema a fim de 

se construir conhecimento a respeito.  

No que tange aos meios, será utilizado o método de pesquisa bibliográfica, 

incluídos os manuais de boas práticas de ampla aceitação e os casos de sucesso. 

A forma de abordagem será qualitativa, conforme a classificação de Silva (2001, 

p. 20). Apesar de haver a possibilidade de estabelecimento e aferição de indicadores de 

disponibilidade nos ambientes de produção por meio da utilização de técnicas estatísticas, 

neste trabalho não serão realizadas propriamente avaliações quantitativas, mas sim, 

interpretação das melhores práticas e avaliação do ambiente de produção em estudo.  

2.2 SUPOSIÇÕES 

O pressuposto inicial desta pesquisa é que o cliente dos serviços de TI pode ser 

melhor atendido no quesito da disponibilidade dos serviços. A aplicação de melhorias 

baseadas em técnicas de governança de TI e na adoção de práticas derivadas de modelos 

de referência, orientadores de boas práticas, poderá trazer resultados efetivos para a 

Instituição. 



15 

 

O pouco conhecimento e a ausência de dados consolidados para apoio a 

decisões de investimentos em ambientes de alta disponibilidade são as principais 

dificuldades do cenário atual.  Desta forma, supõem-se que: 

a) o referencial teórico pode agregar conhecimento que, em conjunto com o 

entendimento da situação atual, permitirá a elaboração de sugestões de 

melhoria; 

b) a identificação de solução de alta disponibilidade, adequada aos serviços 

essenciais oferecidos pela TI da Instituição, poderá  contribuir nas decisões sobre 

investimentos na área; 

c) atualmente não existe um entendimento claro por parte de gestores de TI, a 

respeito dos níveis de disponibilidade realmente necessários.  A melhora deste 

entendimento permitirá a otimização dos trabalhos e dos custos envolvidos; 

d) a Instituição possui interesse em investir na qualidade e na disponibilidade dos 

serviços de TI. 

2.3 COLETA E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

Será realizado um levantamento da situação atual da infraestrutura de TI da 

Câmara dos Deputados, com foco naquela relacionada diretamente do armazenamento 

consolidado. O levantamento irá subsidiar o estudo e a avaliação da situação atual, 

permitindo identificação das oportunidades de melhoria. 

A coleta de informações bibliográficas será iniciada com a identificação da 

literatura acadêmica aplicável ao estudo, especificamente aquela relativa aos assuntos de 

Alta Disponibilidade, Gerenciamento de Disponibilidade e Gerenciamento de Projetos.  A 

pesquisa será voltada, preferencialmente, para a identificação e seleção de material 

bibliográfico sobre práticas consagradas de Gerenciamento de TI, reconhecidas e 

implantadas no universo corporativo. Deverá contar também com a identificação de casos 

reais de implantação de soluções correlatas e os resultados obtidos. 

A análise do cenário atual, contraposto ao cenário ideal, deverá permitir a 

extração, a partir das informações coletadas, de um conjunto de sugestões de melhoria, a 

partir de um entendimento mais claro do problema de pesquisa. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O aporte de conhecimentos relacionados à melhoria de disponibilidade do 

ambiente de TI é importante para a criação de uma visão ampla acerca do assunto, 

propiciando o entendimento e a aplicação efetiva dos conhecimentos ao caso específico. O 

estudo destacou a relevância dos manuais de boas práticas de Gerenciamento de Projetos 

e de Gerenciamento de Serviços, aliados a visões específicas e ao aprimoramento destas 

práticas, sugeridas nas obras elencadas na bibliografia.  Assim, relacionam-se a seguir, 

conhecimentos afins ao assunto, adquiridos em pesquisa bibliográfica. 

3.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS DE 
DISPONIBILIDADE 

Entende-se que o estabelecimento de uma metodologia eficiente e controlada, 

baseada em gerenciamento de projetos, é requisito para o sucesso da implantação das 

melhorias. Na busca de conhecimentos sobre o assunto, destacaram-se as visões 

apresentadas por Costa (2011), Kerzner (2009), Heldman (2007), além do conjunto de boas 

práticas do Guia PMBOK (2008), visando observância das fases e dos artefatos 

constitutivos da gerência de projetos e o seu controle. 

O Guia PMBOK (2008), de PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008 é 

utilizado como referência recorrente neste trabalho. Apresenta-se como um conjunto de 

boas práticas, incluindo conhecimentos, processos, habilidades, ferramentas e técnicas 

amplamente reconhecidas na área de gerenciamento de projetos. Esclarece ainda,  que 

uma boa prática não significa o conhecimento ser sempre aplicado uniformemente em todos 

os casos e que, a organização e/ou equipe do projeto é responsável por identificar e 

determinar qual é o conhecimento apropriado ao projeto específico. Extraímos, desta forma, 

do vasto conjunto de conhecimento compreendido no Guia PMBOK (2008), aquele 

considerado essencialmente relevante neste projeto. 

Uma das definições iniciais do guia Guia PMBOK (2008) é de que cada projeto 

cria um produto, serviço ou resultado exclusivo, a partir de um esforço temporário, com um 

início e final bem definidos. O término é alcançado quando seus objetivos forem atingidos 

ou quando for concluído que estes objetivos não serão ou não poderão ser atingidos, ou 

ainda, quando o projeto for encerrado por não mais ser necessário. 
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De acordo com Kerzner (2009, p.3), e Guia PMBOK (2008, p.12), o 

gerenciamento de projetos é composto de um conjunto de processos, agrupados 

logicamente nos seguintes grupos de processos, que organizam e descrevem a realização 

do projeto: 

a) iniciação; 

b) planejamento; 

c) execução; 

d) monitoramento e controle; 

e) encerramento. 

As atividades de gerenciamento de projetos incluem: 

a) identificação de requisitos; 

b) adaptação às diferentes necessidades e expectativas das partes interessadas; 

c) balanceamento das restrições conflitantes, que incluem: escopo, qualidade, 

cronograma, orçamento, recursos e riscos. 

 

Estes fatores possuem uma relação de interdependência que deverá ser 

gerenciada, ou seja, se qualquer deles mudar, ao menos mais um será afetado. 

Ainda, segundo o Guia PMBOK (2008, p. 25), um projeto é dividido em fases, 

visando propiciar uma base formal para o controle. Normalmente a cada fase estão 

associadas as respectivas entregas, que no final da fase são revistas e aceitas para a 

finalização formal da fase. As fases podem possuir três tipos de relações: 

a) seqüencial, em que uma fase só pode iniciar depois que a precedente acabar; 

b) sobreposta, em que uma fase tem inicio antes do termino da anterior; 

c) interativa, em que apenas uma fase está planejada e o planejamento da 

próxima é feito à medida que a fase atual avança. 

O sucesso de um projeto, segundo Kerzner (2009 p.9), utilizando critérios 

adotados até há pouco tempo, era alcançado com a realização completa das atividades, 

dentro das restrições de tempo, custos e desempenho. Atualmente, é considerada a 

necessidade de realização completa em todos quesitos abaixo: 

a) realização dentro do período de tempo alocado; 

b) realização dentro do custo orçado; 

c) atingimento do nível de desempenho e especificações apropriadas; 

d) aceitação do usuário/cliente; 

e) mudanças de escopo em quantidade mínima e mutuamente acordadas; 
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f) impacto mínimo no funcionamento normal da empresa; 

g) não implicar necessidades de mudanças na cultura da organização. 

O Guia PMBOK (2008, p 65 a 283), divide o gerenciamento de projetos em nove 

áreas de conhecimento, assim descritas e compostas: 

a) gerenciamento de integração do projeto: inclui os processos e as atividades 

necessárias para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários 

processos e atividades, composto de: 

- desenvolver o termo de abertura do projeto; 

- desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; 

- orientar e gerenciar a execução do projeto; 

- monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

- realizar o controle integrado de mudanças; 

- encerrar o projeto ou fase. 

b) gerenciamento de escopo do projeto: trata dos processos necessários para 

assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, 

para ser concluído com sucesso, composto dos processos: 

- coletar os requisitos; 

- definir o escopo; 

- criar a EAP (Estrutura analítica do Projeto); 

- verificar o escopo; 

- controlar o escopo. 

c) gerenciamento de tempo do projeto: trata de gerenciar o termino pontual do 

projeto, composto dos processos: 

- definir as atividades; 

- sequenciar as atividades; 

- estimar os recursos das atividades; 

- estimar a duração das atividades; 

- desenvolver o cronograma; 

- controlar o cronograma. 

d) gerenciamento dos custos do projeto: trata de gerenciar as estimativas, 

orçamentos e controle de custos de maneira que o projeto possa ser terminado 

dentro do orçamento aprovado, composto dos processos: 

- estimar os custos; 

- determinar o orçamento; 



19 

 

- controlar os custos. 

e) gerenciamento da qualidade do projeto: trata das políticas de qualidade, dos 

objetivos e responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça as necessidades 

para as quais foi empreendido, sendo composto pelos processos: 

- planejar a qualidade; 

- realizar a garantia da qualidade; 

- realizar o controle da qualidade. 

f) gerenciamento dos recursos humanos do projeto: trata da organização e 

gerenciamento da equipe do projeto, pessoas, papéis e responsabilidades 

designadas. Inclui os processos: 

- desenvolver o plano de recursos humanos; 

- mobilizar a equipe do projeto; 

- desenvolver a equipe do projeto; 

- gerenciar a equipe do projeto. 

g) gerenciamento das comunicações do projeto: trata de assegurar que as 

informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, 

recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. Inclui os 

processos: 

- identificar as partes interessadas; 

- planejar as comunicações; 

- distribuir as informações; 

- gerenciar as expectativas das partes interessadas; 

- reportar o desempenho. 

h) gerenciamento de riscos do projeto: trata do planejamento, identificação, 

análise, respostas, monitoramento e controle de riscos do projeto, incluindo os 

processos: 

- planejar o gerenciamento dos riscos; 

- identificar os riscos; 

- realizar a análise qualitativa dos riscos; 

- planejar a resposta aos riscos; 

- monitorar e controlar os riscos. 

i) gerenciamento das aquisições do projeto: trata de comprar ou adquirir 

produtos ou serviços externos ao projeto, incluindo os processos: 

- planejar as aquisições; 
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- realizar as aquisições; 

- administrar as aquisições; 

- encerrar as aquisições. 

A documentação é atividade essencial do sucesso no Gerenciamento de 

Projetos. Com este intento, de acordo com Viana (2009), é utilizado o Plano Geral do 

Projeto, que é um documento formal descrevendo os procedimentos a serem conduzidos 

durante sua execução. 

De acordo com Kerzner (2009 p. 12), o gerente do projeto é responsável pela 

coordenação e integração de atividades de várias linhas funcionais que confluem no projeto. 

É também responsável pela administração dos processos envolvidos, conforme propõe o 

Guia PMBOK (2008). Não se trata de uma tarefa fácil, considerada a grande 

responsabilidade assumida e, em muitos casos, não tendo em contrapartida a adequada 

autoridade. Para isso, os gerentes de projetos precisam possuir habilidades técnicas e 

gerenciais, que normalmente demandam treinamento e experiência aprofundada. 

Finalmente, com base no conhecimento coletado, percebe-se que o 

gerenciamento de projetos, na utilização de melhores práticas, dispõe de uma série de 

ferramentas e técnicas para descrever, organizar e monitorar o andamento das atividades 

do projeto. Consiste em resumo, na utilização das práticas e das competências necessárias 

para o atingimento dos objetivos estabelecidos, de forma coordenada pelo gerente do 

projeto. 

3.2 GERENCIAMENTO DE DISPONIBILIDADE BASEADO EM ITIL 

3.2.1 Escopo 

Utilizam-se aqui, como referências, o ITIL-V2, apresentado em OFFICE OF 

GOVERNMENT COMMERCE, 2002 e o ITIL-V3, apresentado em OFFICE OF 

GOVERNMENT COMMERCE, 2007. 

Segundo o ITIL-V2 (subitem 8.1.5), o Gerenciamento de Disponibilidade está 

preocupado com o projeto, a implementação e a medição da disponibilidade da 

infraestrutura de TI, para que os objetivos definidos nos requisitos de negócio sejam 

consistentemente atingidos. Assim, o Gerenciamento de Disponibilidade:  
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a) deveria ser aplicado a todos os novos serviços de TI e aos serviços já 

existentes, que tenham acordos de nível de serviço (SLAs – Service Level 

Agreements) definidos; 

b) pode ser aplicado aos serviços tidos como críticos, independente de terem 

SLAs agregados; 

c) deve ser aplicado aos fornecedores externos e internos, permitindo a definição 

e repasse dos SLAs; 

d) considera todos os aspectos da TI que podem impactar a disponibilidade, 

incluindo treinamentos, habilidade, políticas, efetividade de processos, 

procedimentos e ferramentas; 

e) não é responsável pelo gerenciamento da continuidade, mais propriamente a 

restauração de desastres, assunto relato à disciplina do Gerenciamento de 

Continuidade. No entanto possui estreita relação com este fornecendo-lhe 

insumos importantes. 

No que tange ao Gerenciamento de Continuidade, conforme Guindani (2008, p. 

56): 

A Gestão da Continuidade dos Negócios (GCN) é algo relativamente novo, resultado 
da fusão dos Planos de Contingência e dos Planos de Recuperação de Desastres, 
que objetiva garantir a recuperação de um ambiente de produção, 
independentemente de eventos que suspendam suas operações e de danos nos 
componentes (processos, pessoas, softwares, hardware, infra-estrutura etc.) por ele 
utilizados.  
 

Trata-se do atendimento às especificações de continuidade e da preocupação 

com as medidas de resposta em situações de crise, quando o ambiente corporativo sofre 

inúmeras ameaças com impacto efetivo nos negócios. Fica evidente, portanto, a estreita 

ligação com o Gerenciamento de Disponibilidade. 

O Gerenciamento de Disponibilidade está, em relação ao Gerenciamento de 

Continuidade, mais voltado para ações pró-ativas ou ações de prevenção. 

Em Bigio (2004) é apresentado um caso de sucesso de implantação do 

gerenciamento de disponibilidade, destacando que o Gerenciamento de Disponibilidade é 

uma das cinco dimensões de Gerenciamento de Serviços do ITIL. As dimensões restantes 

são Gerenciamento Financeiro, Gerenciamento de Capacidade, Gerenciamento de Níveis 

de Serviço e Gerenciamento de Continuidade dos Serviços (“Disaster Recovery”). 

Ainda segundo Bigio (2004, p. 690), o Gerenciamento de Disponibilidade está 

preocupado, neste contexto, com o projeto, implementação, medição e gerenciamento dos 
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serviços de TI com foco na garantia de que os níveis acordados de disponibilidade sejam 

constantemente atingidos.  

Para Addy (2007, p.313-314), o Gerenciamento de Disponibilidade, ao lado do 

Gerenciamento de Capacidade representam a “ovelha negra” da família ITIL, devido ao seu 

foco em atributos intangíveis dos serviços ou da infraestrutura, em contrapartida a tratar do 

processamento de requisições ou instâncias claramente quantificáveis e definidas. 

 A disponibilidade pode ser colocada como porcentagem de tempo em que 

determinado infraestrutura, sistema ou serviço pode ser utilizada pelo cliente, em uma 

condição adequada de operação e em nível de desempenho acordado, considerando ainda, 

as exclusões acordadas, como por exemplo, janelas de manutenção previamente definidas. 

Muitos fatores impactam diretamente a disponibilidade e comumente estão fora 

da esfera de influencia dos responsáveis pelo Gerenciamento de Disponibilidade. Desta 

forma, para que os responsáveis pelo Gerenciamento de Disponibilidade possam 

efetivamente contribuir, é importante que estes sejam incluídos no planejamento e projeto 

dos serviços desde o seu início. Buscar o atingimento de níveis elevados de disponibilidade 

em infraestruturas já planejadas e implantados, tende a apresentar grandes dificuldades e 

gerar custos elevados. 

Addy (2007, p313-314) destaca algumas questões comumente enfrentadas, 

relativas à disponibilidade: 

a) desalinhamento de expectativas entre o negócio e o que a TI pode oferecer; 

b) catalogo de serviços inadequadamente definido; 

c) perfis de disponibilidades fracamente definidos; 

d) acordos de nível de serviço (SLAs) definidos/acordados de forma não 

realística, sem considerar os perfis efetivos de disponibilidade; 

e) mudanças que ultrapassam as janelas de manutenção, afetando 

negativamente a disponibilidade; 

f) problemas de comunicação entre disciplinas de Gerenciamento de Serviços; 

g) foco, recursos ou tempo insuficientes no planejamento de disponibilidade; 
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3.2.2 Benefícios 

A mensagem chave sobre gerenciamento de disponibilidade trazida por ITIL-V2 

(seção 8.1.1) é a que segue: “Um efetivo Gerenciamento de Disponibilidade de TI na 

corporação, influencia a satisfação do cliente e determina a reputação de mercado do 

negócio”. Enfatiza ainda, que a importância da disponibilidade da infraestrutura de TI nunca 

foi tão evidente para o sucesso do negócio. Com o passar dos anos a interdependência 

entre os processos de negócio e as operações de TI chegou a um ponto em que, 

simplesmente, se a TI está indisponível, o negócio também fica indisponível. 

 Ainda segundo ITIL-V2 (seção 8.1.1), a importância da TI sustentando o 

negócio, deve também ser vista no contexto da sociedade globalizada, da economia em 

atividade 24 horas por dia, do comércio eletrônico e do trabalho flexível. São motivos da 

crescente demanda de disponibilidade dos serviços de TI, independente de hora e lugar. 

Essa necessidade é evidenciada pelo surgimento de serviços “on-line” do tipo “business-to-

business” e “business-to-consumer”, que demandam operação ininterrupta. A corporação 

não pode mais contar com a fidelidade irrestrita do cliente, de forma que a falta de 

satisfação causada por indisponibilidades e falta de confiabilidade dos serviços é um fator 

chave para a perda de clientes para a concorrência. 

3.2.3 Atividades Chave 

Conforme apresentado no guia ITIL-V2 (seção 8.3.3), as atividades chave do 

Gerenciamento de Disponibilidade são: 

a) determinar os requisitos de disponibilidade do negócio e formular critérios de 

disponibilidade para a infraestrutura de TI; 

b) em conjunto com o Gerenciamento de Continuidade, determinar as funções 

vitais do negócio e o impacto derivado de falhas na infraestrutura de TI; onde 

necessário, rever os critérios de disponibilidade, prevendo resiliência adicional; 

c) determinar os objetivos de Disponibilidade para os componentes importantes 

de infraestrutura de TI, permitindo a documentação apropriada, além de acordos, 

SLAs e contratos; 

d) estabelecer medição e relatórios que reflitam as perspectivas do negócio, do 
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usuário e da TI; 

e) monitorar e criar análises de tendência; 

f) rever serviços e infraestrutura de TI, identificando e investigando níveis 

inaceitáveis de disponibilidade; 

g) produzir e manter o plano de disponibilidade que priorize melhorias. 

3.2.4 Custos 

O guia ITIL-V2 (seção 8.3.5) destaca a relação entre o nível de disponibilidade 

requerida para o negócio e o custo geral dos serviços de TI. Quanto maior o nível de 

disponibilidade, maiores os custos. Os custos não são expressos apenas pela base 

tecnológica da infraestrutura de TI.  Custos adicionais decorrem dos processos de 

gerenciamento de serviços, ferramentas de gerenciamento, além das soluções específicas 

de alta disponibilidade. 

A figura 1 apresenta uma visão dos produtos e serviços necessários para prover 

variados níveis de disponibilidade e as suas implicações em termos de custos. 

 
 

FIGURA 1 – RELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE DISPONIBILIDADE E OS CUSTOS 
FONTE: ITIL-V2 (SEÇÃO 8.4.1) 
 

Já foi destacada neste trabalho, a importância dos acordos com o cliente e 

consequente determinação dos requisitos de disponibilidade. No entanto, como os recursos 

são limitados e os custos da alta disponibilidade são normalmente elevados, faz-se 

necessário buscar a melhor relação custo/benefício na definição dos requisitos. Uma das 

dificuldades normalmente encontradas é a valoração realista da criticidade de cada serviço.  
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Isto pode ser alcançado com a determinação dos requisitos de disponibilidade do 

negócio de forma combinada com a capacidade da infraestrutura de TI. Havendo esta 

combinação, o Gerenciamento de Disponibilidade garante que os serviços serão oferecidos 

nos níveis de disponibilidade e com base em custos definidos. Para isso utiliza-se de 

monitoração contínua e consistente. 

 

 Em Bigio (2004, p. 691-692), encontramos alguns argumentos úteis para 

identificação da criticidade efetiva de cada serviço. Consistentemente com o princípio de 

Pareto, normalmente alguns poucos serviços ou clientes são efetivamente dominantes. 

Assim, as requisições dos clientes são discernidas por meio de levantamento rigoroso, para 

posteriormente serem classificadas de acordos com critérios de criticidade/qualidade. 

Finalmente lhes é atribuído um peso, de acordo com a importância para o cliente e para a 

organização.  

 Por outro lado, também deve ser avaliado de forma suficientemente precisa, o 

custo da indisponibilidade. O balanço ótimo a ser atingido ficará em algum ponto entre os 

custos de implementação de uma infraestrutura de alta disponibilidade e os custos 

decorrentes de perdas por indisponibilidade. 

Quanto custa então, cada falha ou indisponibilidade ? Uma primeira forma de 

avaliação é, segundo ITIL-V2 (seção 8.4.3), simplesmente totalizar o numero de transações 

de TI impactadas, com base em registros de ocorrências ou apenas em estimativas, 

principalmente aquelas atreladas às funções vitais do negócio. Esta avaliação pode ser útil 

para determinação de requisitos de SLA, mas não produz, de forma óbvia, os valores 

monetários das perdas ocorridas. 

Efetivamente os valores monetários devem ser calculados considerando os 

custos decorrentes de perdas tangíveis, somadas às perdas intangíveis. Dentre custos 

tangíveis podemos incluir, conforme ITIL-V2 (seção 8.4.3): 

a) perda de produtividade do cliente/usuário; 

b) perda de produtividade da equipe de TI; 

c) perda de lucros; 

d) pagamentos extras; 

e) desperdício de material; 

f) multas ou penalidades. 

Os custos intangíveis, apesar de apresentarem dificuldades de medição,  

normalmente incluem: 
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a) perda da boa vontade do usuário (insatisfação); 

b) perda de clientes; 

c) perda de oportunidade de negócios; 

d) danos à imagem ou reputação; 

e) perda de confiança; 

f) danos à moral da equipe. 

Em Guindani (2008, p. 64), é utilizada a Análise de Impacto nos Negócios (BIA), 

com vistas a estimar os impactos financeiros e operacionais resultantes da interrupção e de 

cenários de desastres que podem afetar a Instituição, bem como as técnicas para 

quantificar e qualificar esses impactos. Sugere que as informações serão coletadas pelo 

preenchimento de um questionário cujo foco é o negócio e não a tecnologia. Com esse 

questionário devemos obter informações como: 

a) impactos e exposições financeiras; 

b) impactos e exposições operacionais; 

c) interdependências entre os processos de negócios; 

d) grau de dependência de TI; 

e) tempo máximo para retorno à operação; 

f) recursos necessários à recuperação do processo de negócio. 

3.2.5 Evolução das melhores práticas do ITIL 

Uma evolução no conjunto de boas práticas de gerenciamento, difundidas pelo 

ITIL, é a versão 3 (ITIL-V3), mais recente, apresentada em OFFICE OF GOVERNMENT 

COMMERCE, 2007. O ITIL-V3 explora um novo ponto de vista, voltado agora para uma 

perspectiva de ciclo de vida. No entanto, não existem diferenças significativas entre a 

versão 2 e a versão 3, no que tange ao Gerenciamento de Disponibilidade. 

Os seguintes sub-processos fazem parte do Gerenciamento de Disponibilidade, 

segundo o ITIL-V3: 

a) projetar serviços para disponibilidade, visando os procedimentos e 

características técnicas necessárias ao atendimento dos níveis acordados de 

disponibilidade; 

b) testar a disponibilidade, garantindo a regularidade de aplicação dos 

mecanismos de testagem dos níveis de disponibilidade; 
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c) monitorar e reportar a disponibilidade, visando prover os demais processo de 

gerenciamento, com a informação necessária, incluindo disponibilidade acordada 

versus disponibilidade atingida, além de pontos para melhoria. 

A aplicação das melhores práticas de Gerenciamento de Serviços possuem 

resultados consagrados. Bigio (2004) apresenta um caso de sucesso de implantação do 

gerenciamento de disponibilidade. O Objetivo proposto é a identificação de estratégias e 

táticas de melhoria de disponibilidade de uma Organização, utilizando práticas e 

procedimentos derivados do rigoroso “Six Sigma DMAIC”.  No contexto, o Gerenciamento 

de disponibilidade está associado a três áreas chave: 

a) disponibilidade geral dos sistemas; 

b) “downtime” dos sistemas; 

c) tempo de resposta dos sistemas. 

 

Em Pollard (2009), um estudo exploratório sobre implantação do ITIL, mostra que 

um número crescente de Organizações está implementando as melhores práticas do ITIL, 

na tentativa de melhorar seus processos de gerenciamento de serviços de TI. Os resultados 

benéficos são apresentados por meio do estudo de casos. 

No que tange à eficácia da aplicação das práticas e conhecimentos apresentados 

no ITIL, Potgieter (2002) apresenta os resultados de uma pesquisa acerca do sucesso da 

estratégia. Os resultados sugerem uma correlação direta entre a satisfação dos clientes e o 

uso do ITIL, destacando assim a importância de sua utilização. O gerenciamento de 

disponibilidade, no contexto daquele trabalho, está focado na otimização da capacidade da 

infraestrutura e do suporte, visando minimizar as indisponibilidades e provendo os níveis de 

serviços apropriados. 

3.3 INFRAESTRUTURA DE ALTA DISPONIBILIDADE 

3.3.1 Contexto 

A necessidade de infraestrutura de alta disponibilidade é abordada também por 

órgãos de normatização, padronização e controle. Para DRII (2002), de cada cinco 

empresas com interrupção nas suas operações por uma semana, duas fecham as portas 
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em menos de três anos. O dado justifica-se porque no mercado mundial um dos maiores 

desafios dos executivos é garantir a continuidade de seus negócios, independentemente do 

tipo de evento que possa ocorrer. Estabelece assim as seguintes estratégias para proteção 

e replicação de dados críticos: 

a) definir programa para replicação e armazenamento por classes específicas de 

armazenamento e tipos de informação; 

b) entender as vantagens e desvantagens dos métodos de duplicação e 

replicação de dados e métodos de armazenamento; 

c) entender as vantagens e desvantagens dos métodos de proteção de dados; 

d) prever a vida útil dos dados armazenados; 

e) entender o tratamento apropriado que pode ser necessário durante o 

armazenamento, de acordo com a media e as condições ambientais. 

 

No que tange aos níveis de disponibilidade, temos segundo Guindani (2008, p. 

65-66): 

a) um fator que deverá ser considerado é a disponibilidade requerida pelo 
processo de negócio. Podemos definir disponibilidade como a probabilidade de que o 
sistema esteja funcionando e pronto para uso em certo instante. A disponibilidade 
pode ser enquadrada em três classes, de acordo com a faixa de valores da 
probabilidade, conforme segue: 
b) disponibilidade básica: disponibilidade básica é aquela encontrada em 
máquinas comuns, sem nenhum mecanismo especial, em software ou hardware, que 
vise de alguma forma mascarar as eventuais falhas dessas máquinas. Costuma-se 
pensar que máquinas nessa classe apresentam disponibilidade de 99% a 99,9%. 
Isso equivale a dizer que, em um ano de operação, a máquina pode ficar indisponível 
por período de nove horas a quatro dias. Esses dados são empíricos e os tempos 
não consideram a possibilidade de paradas planejadas; porém são aceitas como o 
senso comum na literatura especializada. 
c)  alta disponibilidade: adicionando-se mecanismos especializados de detecção, 
recuperação e mascaramento de falhas, pode-se aumentar a disponibilidade do 
sistema, de forma que ele venha a se enquadrar na classe de alta disponibilidade. 
Nessa classe, as máquinas normalmente apresentam disponibilidade na faixa de 
99,99% a 99,999%, podendo ficar indisponíveis por período de pouco mais de cinco 
minutos até uma  aplicações comerciais de alta disponibilidade, como centrais 
telefônicas. 
d)  disponibilidade contínua: com a “adição de noves” após a vírgula, ao fator de 
disponibilidade, será obtida uma disponibilidade cada vez mais próxima de 100%, 
com a diminuição do tempo de inoperância do sistema de forma que ele possa se 
tornar desprezível ou mesmo inexistente. Chega-se então à disponibilidade contínua, 
o que significa dizer que todas as paradas planejadas e não planejadas são 
mascaradas e o sistema está sempre disponível, ou non-stop. Com isso, percebe-se 
que a alta disponibilidade é toda a base para se obter a disponibilidade contínua e é 
implementada, geralmente, pela utilização de componentes redundantes entre si. 
Quanto maior o número de componentes e mais efetiva sua ação, mais elevado o 
nível da disponibilidade obtida. No mercado financeiro, o que se busca é implementar 
mecanismos altamente disponíveis, que garantam níveis excelentes de qualidade 
operacional. 
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Segundo ITIL-V2 (seção 8.6.1), o primeiro estágio para o projeto de melhorias de 

disponibilidade consiste no entendimento das vulnerabilidades e riscos de falhas da 

infraestrutura. Entram no estudo, a identificação dos SPOF (“single point of failure”), pontos 

únicos de falha. É importante que não existam SPOFs não reconhecidos no projeto de 

infraestrutura. As boas práticas de gerenciamento de disponibilidade utilizam-se de uma 

série de técnicas e ferramentas de apoio no processo de identificação dos SPOFs e na 

determinação do impacto da falha para o usuário e para o negócio. Algumas delas são: 

a) CFIA - Component Failure Impact Analysis (impacto de falha de 

componentes); 

b) FTA - Fault Tree Analysis (arvore de análise de falhas); 

c) CRAMM - UK Government's Risk Analysis and Management Method (método 

de availação e gerenciamento de riscos); 

d) cálculos de disponibilidade; 

e) calculo dos custos da indisponibilidade; 

f) desenvolvimento de medição e relatórios de disponibilidade básica de TI; 

g) desenvolvimento de medição e relatórios de disponibilidade para o usuário e 

para o negocio; 

h) SOA - Systems Outage Analisys (análise de interrupções de sistemas); 

i) ciclo de vida de incidentes; 

j) metodologia da melhoria continua; 

k) TOP -  (posto de observação técnica). 

3.3.2 Cálculo da Disponibilidade 

Os valores numéricos das taxas de disponibilidade podem ser obtidos a partir de 

cálculos simples, que na maioria dos casos, são suficientes para determinação das metas 

de projeto. Em outras situações, estudos e cálculos mais complexos e aprofundados podem 

ser necessários. 

Em ITIL-V2 (seção 8.9.4), as fórmulas (1 e 2) são utilizadas na determinação da 

taxa de disponibilidade básica, em porcentagem, de um componente individual de TI. 

Considerando:  

TSA: tempo de serviço acordado 

THS: total de horas da semana 

javascript:void(0)
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TMP: tempo de manutenção programada 

TI: tempo de indisponibilidade 

D: disponibilidade final do componente 

Temos: 

TSA = THS – TMP           (1) 
 
             TSA - TI 
D = ------------------------- x 100                (2) 
                TSA 
 

Exemplo: um serviço de TI em funcionamento no regime 24x7, com 2 horas de 

manutenção programada por semana, sofre uma falha, com parada de 2 horas. O cálculo 

da taxa de disponibilidade semanal resultará em: 

Horas da semana = 24 * 7 = 168 horas por semana 

TSA = 168 – 2 = 166  horas por semana 

TI = 2 horas 

             166 - 3 
D = ------------------------- x 100   =   98,78%        
                166 
 

 Ainda conforme ITIL-V2 (seção 8.9.4), a disponibilidade total da infraestrutura 

considera a disponibilidade individual de cada componente e a forma como estes estão 

interconectados, em configuração de dependência serial ou paralela. 

a) configuração serial: a figura 2 ilustra um exemplo simples de conexão serial. A 

taxa de disponibilidade da infraestrutura é calculada pela multiplicação das taxas 

de disponibilidade dos componentes. Considerando DH (disponibilidade do host), 

DN (disponibilidade da rede), DS (disponibilidade do servidor) e DW 

(disponibilidade da estação), a Disponibilidade da infraestrutura (DI) será 

calculada pela formula (3). 

DI = DH  *  DN  *  DS   * DW               (3)

  

 
FIGURA 2 – CONFIGURAÇÃO SIMPLES DE INFRAESTRUTURA 
FONTE: ITIL-V2 
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b) configuração paralela: a figura 3 e a figura 4 ilustram um exemplo em que 

componentes são adicionados para prover resiliência. A disponibilidade do 

conjunto resiliente é calculada pela multiplicação das taxas de indisponibilidades 

(o recíproco da disponibilidade) de cada elemento. Neste caso, o componente 

Host possui um segundo elemento para prover resiliência, cada um deles com 

disponibilidade (DH). A Disponibilidade da infraestrutura formada pelo conjunto de 

Hosts (DCH) é recalculada, conforme fórmula (4): 

DCH  =  1 -  ((1 – DH) * (1 – DH))               (4) 

A disponibilidade equivalente da infraestrutura pode então ser calculada a partir 

da multiplicação das taxas de disponibilidade dos demais componentes da 

infraestrutura em conexão serial, conforme fórmula (5): 

DI = DCH * DN  *  DS  * DW                  (5) 

 
 

FIGURA 3 – CONFIGURAÇÃO SIMPLES DE INFRAESTRUTURA COM RESILIÊNCIA 
FONTE: ITIL-V2 

 
 

 
 

FIGURA 4 – PORCENTAGEM RECALCULADA PELA RESILIÊNCIA DO COMPONENTE HOST 
FONTE: ITIL-V2 

 
 

Finalmente, consolidando o aporte de conhecimento sobre o assunto, frisamos o 

ITIL-V2, quando afirma que o atingimento de altos níveis de disponibilidade começa com a 
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utilização ou desenvolvimento de produtos ou componentes de qualidade superior. Para 

alcançar um nível sustentado de alta disponibilidade é necessário investimento elevado e 

efetivo em gerenciamento de serviços, ferramentas de gerenciamento de sistemas, projetos 

de alta disponibilidade e finalmente soluções especiais com redundância completa, 

conforme pode ser visualizado na figura 5. 

 

 
 

FIGURA 5 – DISPONIBILIDADE EM BLOCOS, SEGUNDO ITIL  
FONTE: ITIL-V2 

 
 

Os níveis de disponibilidade próximos de 100% demandam soluções de custo 

elevado que incorporam redundância completa. Redundância, neste caso busca a melhoria 

da disponibilidade utilizando componentes duplicados, que devem ter capacidade de operar 

de forma autônoma em paralelo. As soluções não estão restritas aos componentes de TI, 

mas também ao ambiente de TI, energia e ar condicionado, telecomunicações. 
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4 ANÁLISE CRÍTICA E DESENVOLVIMENTO 

4.1 CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 

4.1.1 A Câmara dos Deputados 

 
A Câmara dos Deputados, Casa de representação imediata do povo brasileiro, é 

o local em que são realizados debates de importância nacional e de onde se inicia a 

tramitação da maioria das proposições legislativas. Seu órgão máximo é a Mesa Diretora, 

composta por um colegiado de Deputados e responsável pela coordenação dos trabalhos 

legislativos de administrativos. Abaixo da Mesa Diretora está a Diretoria-Geral, que cuida do 

planejamento, da coordenação e do controle das atividades administrativas da Casa, 

auxiliada por outras três Diretorias: a Administrativa, a de Recursos Humanos e a 

Legislativa. Entre outros órgãos subordinados à Diretoria Administrativa, encontra-se o 

Centro de Informática. Na Figura 6 pode ser visualizado o seu organograma, até o nível 

departamental. 

 

 

 
FIGURA 6 – ORGANOGRAMA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
FONTE:  CÂMARA DOS DEPUTADOS 
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A administração da Câmara dos Deputados elaborou entre os anos de 2006 e 

2008 um planejamento estratégico, utilizando ferramentas de “Balanced Scorecard (BSC)”. 

Produziu assim, o mapa do planejamento estratégico, onde foram elencados objetivos 

estratégicos, estabelecidas metas e criados indicadores, visando orientar os esforços da 

Casa para a obtenção de resultados. Aconteceu também, neste contexto, a priorização de 

alguns programas e projetos estratégicos considerados essenciais. No Quadro 1 abaixo, 

elencamos os Objetivos Estratégicos Corporativos, cuja descrição completa está disponível 

no site da Instituição, referência Câmara dos deputados – Gestão na Câmara dos 

Deputados. 

 

Da Perspectiva Papel Institucional: 

 Contribuir para o exercício da cidadania e para o fortalecimento da democracia 

representativa. 

Contribuir para o fortalecimento institucional do Poder Legislativo. 

Contribuir para o aperfeiçoamento da função legislativa, fiscalizatória e 

representativa. 

Da Perspectiva Público-Alvo: 

 Interagir com a sociedade para a promoção da cidadania. 

Atender com excelência os órgãos colegiados deliberativos. 

Atender e assessorar com excelência o parlamentar. 

Da Perspectiva Processos Internos: 

 Subsidiar a tomada de decisões por meio de informações e análises proativas e 

tempestivas. 

 Aprimorar a gestão e a disseminação da informação e do conhecimento. 

 Ampliar a visibilidade da atividade legislativa dos atos administrativos. 
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 Desenvolver parcerias estratégicas. 

 Aperfeiçoar o planejamento e a execução da aquisição e do suprimento de bens e 

serviços. 

 Aprimorar continuamente os instrumentos de gestão estratégica. 

 Modernizar a gestão de processos de trabalho. 

Da Perspectiva Pessoas e Tecnologia: 

 Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.            

 Garantir infra-estrutura física adequada. 

 Garantir soluções tecnológicas corporativas. 

 Garantir as competências requeridas ao cumprimento da Missão da Câmara. 

 

QUADRO 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
FONTE:  CÂMARA DOS DEPUTADOS  - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
 

A informatização da Câmara dos Deputados possui reconhecimento 

internacional, no que tange aos quesitos de qualidade e abrangência das informações 

tornadas disponíveis ao público em seu site. Em Braga (2007, p. 46) é apresentado um 

levantamento com uma análise comparativa dos sites dos parlamentos sul-americanos. O 

resultado é mostrado no gráfico apresentado na Figura 7. Pelo gráfico, observa-se que o 

site da Câmara dos Deputados do Brasil apresenta a maior nível de informatização (95,3%), 

em segundo lugar aparece o parlamento Peruano (89%), em terceiro lugar o site do Senado 

Federal do Brasil, em quarto lugar o parlamento da Venezuela. 
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FIGURA 7 – INFORMATIZAÇÃO DOS SITES PARLAMENTARES - MEDIA GERAL 
FONTE: BRAGA (2007) 

 

4.1.2 O Centro de Informática 

Criado em 1997, o Centro de Informática da Câmara dos Deputados – CENIN é 

órgão gestor dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação da Câmara dos 

Deputados. É responsável pelo provimento, manutenção e suporte aos serviços de TI 

utilizados na Casa. 

Sua estrutura engloba as principais macro funções de responsabilidade do órgão, 

conforme o Quadro 2: 

a) engenharia de sistemas e análise de negócio; 

b) administração de infraestrutura de TIC; 

c) relacionamento com o cliente; 

d) disseminação de informações; 

e) sistema eletrônico de votação; 

f) planejamento e gestão de TIC 

 

QUADRO 2: MACRO FUNÇÕES DO CENTRO DE INFORMÁTICA 
FONTE:  CÂMARA DOS DEPUTADOS 
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As atividades de administração da infraestrutura de TIC, relacionadas 

diretamente aos ativos e serviços de infraestrutura são agrupadas nas áreas mostradas no 

Quadro 3: 

a) aplicações; 

b) banco de dados; 

c) gerenciamento de serviços; 

d) rede de dados; 

e) armazenamento consolidado; 

f) segurança; 

 

QUADRO 3: AREAS DE INFRAESTRUTURA DE TIC 
FONTE:  CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 

Do ponto de vista de infraestrutura física, a Câmara dos Deputados possui 

atualmente, sob administração do Centro de Informática, um Centro Tecnológico (CETEC). 

que abriga a grande maioria dos equipamentos centralizados de infraestrutura de TI. Conta 

ainda, com um “site secundário” que, hospedando um reduzido conjunto de equipamentos, 

permite um nível inicial de redundância. 

 Encontra-se em fase final de construção, um segundo Centro Tecnológico de 

maior porte, distanciado fisicamente do primeiro e conectado logicamente a este por uma 

moderna infraestrutura de comunicação. A agregação deste segundo centro tecnológico 

permitirá a implantação de soluções de TI com melhores níveis de redundância e 

disponibilidade. 

A Gestão de TI conduzida pelo Centro de Informática produziu um Plano 

Estratégico para o período de 2010 a 2013, onde foram definidas as ações a serem 

tomadas em diferentes perspectivas de atuação, em alinhamento ao Planejamento 

Estratégico Institucional da Câmara dos Deputados. A metodologia utilizada foi o BSC, 

aplicada também nas demais áreas da Câmara dos Deputados.  

O Planejamento Estratégico do Centro de Informática reitera o seu alinhamento à 

missão da estrutura de apoio técnico-administrativo e legislativo da Câmara dos Deputados: 

“Dar suporte à atividade parlamentar, com qualidade e ética, contribuindo para o seu 

contínuo fortalecimento, aperfeiçoamento e transparência”. Encontra-se, portanto, focado 

em atender às necessidades de informatização dos processos críticos da Câmara dos 

Deputados, mediante a utilização de recursos de tecnologia da informação e comunicação, 
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para proporcionar à esta as melhores condições para o desempenho de suas funções 

constitucionais. 

Foi assim definida a missão do Centro de Informática: 

“Prover soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação à Câmara dos 
Deputados, alinhadas com a estratégia da instituição.” 
 

 A visão  d e f u t uro  é assim  d eclarad a: 

 “Ser reconhecido pela qualidade e tempestividade das soluções de Tecnologia de 
Informação e Comunicação.” 
 

Aind a, segund o o  Plano  Est rat ég ico  d o  CENIN: 

“A estratégia para o atingimento da visão de futuro do Centro está representada no 

Map a Est rat égico  do CENIN, que envolve 15 ob jet ivo s est rat ég icos, 

encaixados em quatro diferentes p ersp ect ivas. O acompanhamento do alcance 

desses objetivos se dá por meio de 18 in d icad ores, para os quais foram 

estabelecidas m et as anuais. As ações na direção do alcance dos objetivos são 

constituídas por 16 p ro jet o s est rat égico s, que visam levar a prestação de 
serviços de TIC pelo CENIN a um novo patamar ao final deste período de quatro 
anos.” 
 

 O Quadro 4 apresenta a descrição destes Objetivos Estratégicos, dos quais 

colocamos em destaque, na cor cinza, aqueles associados, de forma mais significativa, aos 

reflexos positivos de possíveis melhorias de Disponibilidade da Infraestrutura e serviços de 

TI. 

Objetivo Estratégico Descrição 

Entregar e manter 

soluções de TIC 

alinhadas à estratégia 

da Câmara dos 

Deputados. 

Desenvolver, implantar e manter soluções de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) que atendam aos programas e 

projetos estratégicos corporativos e setoriais da Câmara dos 

Deputados e a outras demandas que tenham sido priorizadas pela 

Casa. 

Contribuir para 

modernizar e integrar 

processos da Câmara 

dos Deputados. 

Prover soluções e serviços de TIC alinhados com as iniciativas de 

melhoria e integração de processos na Câmara dos Deputados. 

Aprimorar o 

atendimento aos 

parlamentares e 

Promover melhorias no atendimento às demandas e às 

necessidades de TIC dos parlamentares, dos órgãos políticos da 

Casa e das áreas legislativa e administrativa, por meio de  

soluções de TIC que satisfaçam o cliente. 
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órgãos da Câmara dos 

Deputados. 

Desenvolver e manter 

soluções corporativas 

com agilidade e 

qualidade. 

Responder às necessidades de soluções de TIC da Câmara dos 

Deputados por meio do desenvolvimento, da aquisição, do suporte 

e da manutenção de produtos e serviços, primando pelo 

atendimento oportuno aos requisitos definidos em conjunto com o 

cliente. 

Desenvolver a gestão 

de projetos. 

Promover a adoção das boas práticas em gerenciamento de 

projetos, em sintonia com a orientação da Casa, visando 

assegurar o bom resultado dos projetos. 

Aprimorar os 

processos de gestão 

de recursos e serviços 

de TIC. 

Implantar as melhores práticas de gestão de recursos e serviços 

de TIC, visando eficácia, eficiência, redução de custos, segurança, 

disponibilidade e gerenciamento de riscos. 

Desenvolver 

arquitetura de TIC. 

Estabelecer padrões de compatibilidade e interoperabilidade, 

ferramentas e tecnologias, propiciando a integração das soluções, 

o reaproveitamento, a redução de custos e a consolidação da 

infraestrutura para otimizar o uso dos recursos humanos e 

tecnológicos. 

Aprimorar a gestão 

das demandas. 

Refinar o processo de levantamento e priorização das demandas, 

considerando o alinhamento com as estratégias corporativa e 

setoriais e com a capacidade produtiva do CENIN. 

Ampliar a capacidade 

produtiva. 

Elevar a capacidade produtiva do CENIN ao nível do atendimento 

tempestivo das demandas. 

Aperfeiçoar a 

comunicação interna e 

o relacionamento com 

o público-alvo. 

Adotar práticas e ferramentas que propiciem maior interação e 

comunicação entre as áreas internas do CENIN. 

Atrair e motivar 

pessoas. 

Promover ações que resultem na satisfação dos servidores do 

CENIN com seu ambiente de trabalho, com as atividades que 

desempenham e em sua motivação para o alcance dos objetivos 
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institucionais. 

Promover a 

aprendizagem e o 

desenvolvimento 

profissional. 

Assegurar a formação continuada dos servidores, que resulte na 

permanente evolução de seus conhecimentos e habilidades, 

ampliando as competências necessárias ao desempenho 

profissional e enfrentamento dos desafios representados pela 

constante transformação da área de TIC, pela rápida 

obsolescência dos conhecimentos nessa área e o crescente 

volume de demandas por soluções de TIC. 

Desenvolver 

competências 

gerenciais. 

Promover o desenvolvimento de competências gerenciais por 

meio de treinamentos específicos. 

Prospectar e 

internalizar 

tecnologias que 

agreguem valor. 

Pesquisar e conhecer as tecnologias estabelecidas ou emergentes 

com o objetivo de avaliar os benefícios de sua adoção na Câmara 

dos Deputados. 

Adequar infraestrutura 

para desenvolvimento 

das ações do CENIN. 

Promover mudanças na infraestrutura utilizada pelo CENIN que 

resultem em condições adequadas para a realização de suas 

atividades, envolvendo melhorias das ferramentas de trabalho e 

no espaço para pessoas e equipamentos. 

 

QUADRO 4: DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO CENTRO DE INFORMÁTICA 
FONTE:  CÂMARA DOS DEPUTADOS   - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 

4.2 DETALHAMENTO DO PROBLEMA RELACIONADO À DISPONIBILIDADE 

4.2.1 Serviços em Produção 

Conforme já destacado na parte introdutória deste trabalho, a TI permeia 

atualmente todos os setores das corporações, transformando-se em área crítica de 

alavancagem do negócio e indispensável até mesmo para a própria continuidade das 

operações. Na Câmara dos Deputados, o cenário não é diferente. Serviços críticos de 
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produção, associados à manutenção do negócio são completamente dependentes da 

infraestrutura de TI.  

Dentre os serviços baseados em TI, que sustentam a atuação finalística da 

Câmara dos Deputados, destacamos o sistema eletrônico de votação, que controla a 

presença nas sessões, as votações e os processos de eleição que ocorrem no plenário 

Ulysses Guimarães, principal plenário da Casa. 

Há diversos serviços em produção, que são fundamentalmente associados ao 

processo legislativo, para apoio direto à atividade parlamentar, que propiciam, apenas a 

título de exemplificação, os seguintes agrupamentos de funções, entre outras não listadas 

aqui: 

a)  cadastro, acompanhamento e controle das tramitações das proposições  

legislativas; 

b) cadastro, criação de base de conhecimento e pesquisa de legislação interna e 

externa; 

c) acompanhamento de atuação parlamentar e consolidação informações 

legislativas; 

d) automatização e apoio às Comissões Parlamentares; 

e) gestão da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

f) automatização da Consultoria Legislativa; 

Adicionalmente, uma considerável quantidade de serviços de TI encontra-se em 

produção sustentando as áreas de apoio, também essenciais para o funcionamento da 

Casa, alguns elencados aqui: 

a)  gestão de material e patrimônio; 

b) automação de sistemas de recursos humanos; 

c) informatização do Departamento Medico; 

d) sistema de informações de processos e documentos 

 

Adicionalmente, destacam-se os serviços intranet corporativa, portais 

institucionais, portal de internet, correio eletrônico e ambiente de pastas públicas 

corporativas. 
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4.2.2 Disponibilidade na Infraestrutura Atual 

A arquitetura atual da infraestrutura de TI da Câmara dos Deputados conta com 

um nível inicial de redundância. Algumas das condições e oportunidades de melhoria de 

disponibilidade já são realidade. Entretanto, encontram-se ainda, restrições importantes. O 

detalhamento a seguir apresenta, de forma genérica, o cenário: 

a) dois sites hospedam fisicamente os equipamentos, sendo que o site 

secundário apresenta limitações de capacidade e qualidade da infraestrutura. As 

redes de dados IP e a rede de armazenamento SAN (“Storage Area Network” ) 

interconectam os dois sites; 

b) há redundância dos equipamentos ativos centrais de rede de dados, 

permitindo conexões por caminhos alternativos; os serviços básicos de rede são 

implementados de forma redundante entre os sites, permitindo a continuidade do 

serviço mesmo em condição de falha de em um dos elementos; 

c) grande parte dos serviços fornecidos não possui nenhuma espécie de 

redundância ou previsão para alta disponibilidade; 

d) para os ambientes eleitos como mais críticos, há redundância de hardware dos 

equipamentos servidores e de suas aplicações, provendo melhor disponibilidade 

no tocante a estes quesitos. São baseados em servidores “clusterizados”, 

normalmente na condição ativo-passivo ou “shared nothing cluster”, onde em 

dado momento, apenas um dos nós tem acesso as áreas de dados e fornece os 

serviços; 

e) a redundância está limitada ao hardware dos equipamentos servidores e suas 

aplicações, com a deficiência importante da ausência de redundância do 

armazenamento de dados. Isso evidencia que, mesmo os serviços eleitos como 

mais críticos, não possuem alta disponibilidade; 

f) não há alta disponibilidade do ponto de vista de serviços, visto que não há 

redundância em todos os componentes da cadeia de fornecimento. Consideram-

se aqui como componentes da cadeia de fornecimento de um determinado 

serviço, a rede de acesso, o hardware dos servidores, da rede de 

armazenamento, além de todos os componentes individuais de software. Em 

casos mais complexos, a cadeia é composta de vários níveis de infraestrutura, 

incluindo, serviços básicos de rede, bancos de dados, ambientes de aplicações e 
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outros; 

g) observam-se algumas exceções que apresentam melhor nível de 

disponibilidade trata-se de serviços mais simples, que possuem poucos 

elementos em sua cadeia de fornecimento; 

h) mesmo para os serviços com redundância, encontram-se alguns pontos únicos 

de falha “SPOF – single point of failure”, que implicam indisponibilidade no caso 

de queda ou interrupção em um dos sites, destacando-se como um dos mais 

abrangentes, o armazenamento consolidado. 

O Gerenciamento de Serviços encontra-se em implantação na Câmara dos 

Deputados. O projeto, baseado nas práticas do ITIL, teve seu início em 2008, primeiramente 

com a elaboração do catálogo de serviços. Algumas disciplinas do ITIL estão em 

implantação e outras ainda não foram iniciadas. A disciplina que trata do Gerenciamento de 

Disponibilidade ainda não foi implementada, expondo algumas deficiências e dificuldades, 

das quais destacamos: 

a) as paradas planejadas podem gerar indisponibilidade; 

b) baixa incidência de ações proativas visando alta disponibilidade; 

c) ausência de avaliação, monitoração e cálculo da disponibilidade; 

d) subsídios limitados para definição de acordos de nível de serviços, no que se 

refere à disponibilidade; 

e) os gestores não possuem informações claras sobre os custos da alta 

disponibilidade e tampouco sobre os impactos reais da indisponibilidade, tanto os 

mensuráveis com não mensuráveis; 

f) não existe análise de impacto da indisponibilidade nos negócios e na imagem 

da Instituição; 

g) as ações reativas de correção de falhas tomam mais tempo do que o 

esperado. 
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4.3 PLANO DE PROJETO PARA MELHORIA DE DISPONIBILIDADE DE 
ARMAZENAMENTO 

4.3.1 Identificação do Projeto:  

PROJETO ARMAZENAMENTO 2011: Melhoria da Disponibilidade da 

Infraestrutura de Armazenamento Consolidado. 

 

4.3.2 Gerente do Projeto: 

Chefe da Seção de Armazenamento Consolidado da Coordenação de 

Infraestrutura de TI da Câmara dos Deputados.  

4.3.3 Visão geral do Projeto 

Trata-se de projeto destinado à implantação de solução de melhorias no nível de 

disponibilidade da infraestrutura de armazenamento consolidado da Câmara dos 

Deputados. Justifica-se pela criticidade dos serviços de TI, na sustentação do 

funcionamento da instituição, considerando a necessidade de alinhamento da TI aos 

objetivos da Instituição, conforme difundido como boas práticas de Governança de TI.  

 

4.3.4 Objetivos e metas do projeto 

a) objetivo: identificação do nível de disponibilidade a ser implementado no 

ambiente de armazenamento consolidado da Câmara dos Deputados, de acordo 

a criticidade dos serviços e custos envolvidos; 

- meta: levantamento de requisitos dos usuários e prospecção de soluções; 

b) objetivo: implantação de infraestrutura de armazenamento consolidado com 
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melhorias, de acordo com critérios  acordados de níveis de serviço; 

- meta: planejamento, aquisição e implantação de serviços e soluções de 

hardware e software que agreguem características de alta disponibilidade; 

c) objetivo: aumentar a capacidade de Gestão e Controle da Disponibilidade da 

Infraestrutura de armazenamento consolidado; 

- meta: inclusão de ferramentas de Gerenciamento da Disponibilidade de 

Armazenamento, de acordo com requisitos estabelecidos, no ambiente de 

Gerenciamento de Serviços. 

4.3.5 Estudo técnico da solução 

De acordo com a pesquisa bibliográfica e com o detalhamento do problema, 

apresentados respectivamente no título 3 e 4.2 do trabalho, o plano de projeto inclui a 

avaliação do cenário existente do ponto de vista da disponibilidade de armazenamento, para 

melhor entendimento das vulnerabilidades da infraestrutura. Inclui também, a identificação 

dos requisitos e, finalmente, a definição da arquitetura. Decorrente destes resultados, o 

estudo técnico da solução de melhorias contempla a atualização de infraestrutura de 

hardware, soluções de software de controle e automatização, além de ferramentas de 

Gerenciamento de Disponibilidade.  Apresentamos a seguir, um resumo técnico das 

melhorias sugeridas. 

4.3.5.1 Arquitetura de Hardware da Solução  

A infraestrutura física de TI da Câmara dos Deputados, com dois Centros 

Tecnológicos (CETECs), conforme apresentado no título 3.2 deste trabalho, permite uma 

arquitetura com elevado nível de redundância de equipamentos.  Assim, estão previstos 

neste projeto, um total de dois subsistemas de armazenamento consolidado, distribuídos 

entre os dois CETECs, com capacidades de armazenamento a serem definidas por 

dimensionamento adequado. Permite-se, desta forma, a redundância completa dos dados 

armazenados. Estes dados podem ser distribuídos entre os dois CETECs por meio de 

recursos de replicação remota síncrona, ou ainda, através de recursos de espelhamento. 
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Adicionalmente, considerando que está previsto cabeamento múltiplo de 

interconexão entre os dois CETECs, a rede de armazenamento (SAN) poderá utilizar este 

recurso. Com uma distância geográfica que não ultrapassa os 10 km, define-se no projeto, 

uma rede de armazenamento (SAN) estendida própria, sem necessidade de contratação de 

enlaces de provedores de serviços de telecomunicação. Adicionalmente, a infraestrutura de 

cabeamento múltiplo permite o estabelecimento de conexões redundantes entre os 

CETECs. Assim, para aumento do nível de redundância podem ser estabelecidos dois 

“fabrics” de SAN, ou seja, duas redes de armazenamento independentes, ambas 

estendendo-se de um CETEC ao outro.  Com base em cálculos de disponibilidade, 

sugeridos no item 3.3.2 do referencial teórico, procurou-se o estabelecimento de um padrão 

de configurações paralelas que produzam um cenário de alta  resiliência.  

A arquitetura básica de rede de armazenamento e subsistemas de 

armazenamento proposta  pode ser visualizada na Figura 8. 

 

FIGURA 8 – ARQUITETURA BÁSICA DE ARMAZENAMENTO 
FONTE: ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2011 
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4.3.5.2 Automatização e Controle de Disponibilidade 

De acordo com a visão de Guindani (2008, p. 64), já mostrada no item 3.3.1 do 

referencial teórico, por meio de mecanismos especializados de detecção, recuperação e 

mascaramento de falhas, produz-se o aumento da disponibilidade dos sistemas, de forma 

que venham a se enquadrar na classe de alta disponibilidade. Elevados níveis de 

disponibilidade dependem portanto, além da infraestrutura redundante, de camadas 

adicionais de software, operando sobre esta infraestrutura. Neste projeto, estão previstos 

recursos de: 

a) software  para  “clusterização” de servidores; 

b) software para replicação remota de dados; 

c) sistemas de gerenciamento e controle da ativação de áreas de produção no 

subsistema de armazenamento secundário em caso de falha; 

d) sistemas de espelhamento de dados entre subsistemas de armazenamento 

redundantes; 

e) sistemas para estabelecimento de caminhos alternativos na rede de 

armazenamento em caso de falha; 

f) sistemas de administração de redes de armazenamento. 

 

4.3.5.3 Gerenciamento de Disponibilidade. 

Do ponto de vista tecnológico, trata-se da implantação de solução de software e 

dos processos relacionados, que permitam o nível de gerenciamento de disponibilidade 

desejado, conforme as boas práticas de Gerenciamento de Serviços.  As soluções incluem 

software de gerenciamento de armazenamento e de redes que armazenamento, com 

capacidade de geração de dados e alertas para controle e monitoração de disponibilidade. 
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4.3.6 Entregas do Projeto 

As principais entregas do projeto são representadas por: 

a) compilação das demandas de melhorias no ambiente de armazenamento 

consolidado, representado por requisitos de disponibilidade; 

b) identificação, definição e detalhamento da solução de arquitetura mais 

adequada para as melhorias de disponibilidade no cenário da Câmara dos 

Deputados; 

c) controle da implantação da infraestrutura de armazenamento consolidado com 

melhorias de disponibilidade planejadas; 

d) ferramentas para Gerenciamento de Disponibilidade. 

 

4.3.7 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 

A estrutura analítica de projeto (EAP), conforme item 3.1 do referencial teórico, 

auxilia o Gerenciamento de Escopo do projeto. Pode ser visualizada na Figura 9, com seu 

detalhamento no Quadro 5. 
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FIGURA 9 – DIAGRAMA DA EAP 
FONTE: ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2011 
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4.3.8 Dicionário da EAP  

 

CÓDIGO 
PACOTE DE 
TRABALHO 

DESCRIÇÃO 

1 Gerenciamento do Projeto 

 

1.1 Levantamento Estudo da situação atual do ambiente de infraestrutura e 
das características de alta disponibilidade desejadas. 

1.2 Planejamento Criação do plano de implantação das melhorias de 
disponibilidade de armazenamento. 

1.3 Implementação Implementação das melhorias. 

1.4 Monitoração e 
Controle 

Esforço de controle do projeto. 

1.5 Avaliação Avaliação do projeto de implementação. 

1.6 Encerramento Atividades de encerramento ordenado do projeto, e lições 
aprendidas. 

2 Requisitos de melhoria 

 

2.1 Demandas de 
Armazenamento  

Levantamento dos volumes de armazenamento 
consolidado necessários, junto aos usuários e gestores da 
instituição, com a catalogação dos respectivos serviços. 

2.2 Requisitos de 
Alta 
Disponibilidade 

Levantamento das necessidades de alta disponibilidade de 
armazenamento junto aos usuários e gestores da 
instituição, associado ao volume de armazenamento 
identificado. 

2.3 Categorização de 
Serviços  

Categorização dos serviços fornecidos segundo a sua 
criticidade para o negocio.  

3 Arquitetura de alta disponibilidade 
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3.1 Avaliação do 
cenário  

Estudo e avaliação do cenário de infraestrutura atual, 
dos recursos computacionais existentes e da 
necessidade de integração aos ambientes de alta 
disponibilidade. 

Identificação dos pontos únicos de falha (SPOFs) da 
infraestrutura, com uso das técnicas e ferramentas 
definidas para a situação. 

3.2 Prospecção do 
Mercado 

Identificação, avaliação individual e comparação das 
soluções tecnológicas de mercado relacionadas à 
diferentes arquiteturas para infraestrutura de alta 
disponibilidade 

3.3 Custos de alta 
disponibilidade 

Levantamento de custos para implantação das 
arquiteturas prospectadas. 

3.4 Priorização de 
serviços  

Estabelecimento da relação custo beneficio para as 
categorias de serviços, segundo critérios de custos e 
complexidade de implementação. 

3.5 Definição da 
Arquitetura  

Definição da arquitetura de alta disponibilidade a ser 
utilizada e serviços atendidos. 

4 Implantação da Infraestrutura  

 

4.1 Elaboração de 
Especificações 

Elaboração de especificações técnicas para aquisição de 
soluções de mercado de acordo com a arquitetura de alta 
disponibilidade definida 

4.2 Aquisição de 
Soluções 

Acompanhamento do processo interno de aquisição dos 
equipamentos e software segundo as especificações 
definidas 

4.3 Implantação dos 
Recursos 

Instalação e configuração dos equipamentos e software de 
forma integrada ao ambiente de infraestrutura. 

4.4 Migração de 
serviços 

Migração dos dados do ambiente de produção atual para o 
novo ambiente 

5 Ferramentas do Gerenciamento de Disponibilidade 

 

5.1 Níveis de serviço Determinação dos níveis de serviço relacionados à 
disponibilidade de armazenamento 

5.2 Aquisição de Aquisição de ferramentas, de Gerenciamento de 
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Ferramentas  Disponibilidade 

5.3 Implantação das 
Ferramentas  

Implantação dos recursos de Gerenciamento de 
Disponibilidade 

5.4 Capacitação Capacitação da equipe no ambiente de gerenciamento de 
disponibilidade 

6 Validação da Solução 

 

6.1 Tempo de Falha Simulação de falhas em serviços específicos e validação 
do atingimento de tempos mínimos de indisponibilidade 

6.2 Simulação de 
Desastre 

Simulação de situação de desastre e validação da 
movimentação de recursos tecnológicos e da alta 
disponibilidade dos serviços 

6.3 Adequações Implantação de adequações e correções decorrentes de 
falhas identificadas nas simulações 

 

QUADRO 5: DESCRIÇÃO DO DICIONÁRIO DA EAP 
FONTE:  ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2011 

4.3.9 Exclusões do escopo 

a) sistemas de alta disponibilidade de aplicações: estes sistemas podem se 

beneficiar das melhorias, exigindo entretanto, investimentos adicionais na alta 

disponibilidade de aplicações, não previstas aqui; 

b) serviços de armazenamento que demandam infraestrutura específica, não 

baseada exclusivamente em subsistemas de armazenamento  consolidado e em 

redes de armazenamento; por exemplo sistemas baseados em armazenamento 

de conteúdo; 

c) soluções de cópias de segurança, tanto as que utilizam fitotecas robotizadas 

como as baseadas em discos; 

d) gerenciamento de disponibilidade da totalidade da infraestrutura de TI da 

Câmara dos Deputados; 

e) integração das ferramentas de Gerenciamento de Disponibilidade do ambiente 

proposto nas ferramentas de Gerenciamento de Serviços atualmente em 

produção.  



53 

 

 

4.3.10 Matriz de responsabilidades 

No Quadro 6 são apresentados os cargos e as responsabilidades do gerente e do 

time principal do projeto, em forma de matriz de responsabilidades. A identificação dos 

responsáveis está associada ao organograma da Câmara dos Deputados, apresentado na 

figura 6 e à lista de macro funções e áreas apresentadas nos Quadros 2 e Quadro 3. Assim, 

estão envolvidos neste projeto, as seguintes unidades, seus respectivos gestores e equipes 

de Analistas de Informática.    

a) Diretor do Centro de Informática; 

b) Diretor Administrativo da Câmara dos Deputados; 

c) Diretor de Infraestrutura de TI; 

d) Chefe da Área de Armazenamento Consolidado; 

e) Chefe da Área de Gerenciamento de Serviços; 

f) Analistas de Informática da equipe de Armazenamento Consolidado. 

 

 
ATIVIDADE 

 
RESPONSÁVEL 

 
APROVADOR 

 
EXECUTOR 

 
Gerenciamento do 
Projeto 

 
Chefe da área de 
Armazenamento 
Consolidado  

 

Diretor do Centro de 
Informática 
 

 
Chefe da área de 
Armazenamento 
Consolidado  

 

Requisitos de 
melhoria 

 

 
Chefe da área de 
Armazenamento 
Consolidado 

Diretor 
Administrativo da 
Câmara dos 
Deputados e Diretor 
do Centro de 
Informática 

 
Chefe da área de 
Armazenamento 
Consolidado e Analistas 
de Informática 

 

Arquitetura de alta 
disponibilidade 

 

 
Chefe da área de 
Armazenamento 
Consolidado  

Diretor de 
Infraestrutura de TI e 
Diretor do Centro de 
Informática 
 

 
Analistas de Informática 

Implantação da 
Infraestrutura 

 

 
Chefe da área de 
Armazenamento 
Consolidado  

Diretor de 
Infraestrutura de TI e 
Diretor do Centro de 
Informática 

 
Analistas de Informática. 
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Ferramentas do 
Gerenciamento de 
Disponibilidade 

 

 
Chefe da área de 
Gerenciamento de 
Serviços  

Diretor de 
Infraestrutura de TI 
 

 
Analistas de Informática. 

 
Validação da 
Solução 

 
Chefe da área de 
Armazenamento 
Consolidado  
 

 

Diretor do Centro de 
Informática 
 

 
Analistas de Informática. 

 

QUADRO 6: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
FONTE:  ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2011 

4.3.11 Cronograma 

De acordo com critérios apresentados no Referencial Teórico subitem 3.1, 

relativos à área de conhecimento de gerenciamento de tempo do projeto, foi elaborado o 

cronograma do projeto apresentado no Quadro 7. 

 

CÓDIGO ATIVIDADE/ PACOTE DE TRABALHO 
ATIVIDADE 

PREDECESSORA 

DURAÇÃO 
EM DIAS 

ÚTEIS 

0 Melhoria da Disponibilidade da 
Infraestrutura de Armazenamento 
Consolidado 

 720 

1 Gerenciamento do Projeto  720 

1.1 Levantamento  110 

1.2 Planejamento 1.1 150 

1.3 Implementação 1.2 420 

1.4 Monitoração e Controle 1.3 680 

1.5 Avaliação 1.4. 30 
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1.6 Encerramento 1.5 10 

2 Requisitos de melhoria  110 

2.1 Demandas de Armazenamento 1.1 80 

2.2 Requisitos de Alta Disponibilidade 1.1 80 

2.3 Categorização de Serviços  2.2  30 

3 Arquitetura de alta disponibilidade 
 

150 

3.1 Avaliação do cenário 2.3 30 

3.2 Prospecção do Mercado 3.1 50 

3.3 Custos de alta disponibilidade 3.2 30 

3.4 Priorização de serviços  3.3  20 

3.5 Definição da Arquitetura 3.4 20 

4 Implantação da Infraestrutura  
 

390 

4.1 Elaboração de Especificações 3.5 60 

4.2 Aquisição de Soluções 4.1 150 

4.3 Implantação dos Recursos  4.2 120 

4.4 Migração de serviços 4.3 60 

5 Ferramentas do Gerenciamento de 
Disponibilidade 

 
280 

5.1 Níveis de serviço 3.5 20 

5.2 Aquisição de Ferramentas  3.5 150 

5.2 Implantação das Ferramentas  5.2 90 

5.3 Capacitação  5.2 20 

6 Validação da Solução 
 

30 

6.1 Tempo de Falha 4.3 e 5.2  10 
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6.2 Simulação de Desastre 4.3 e 5.2 10 

6.3 Adequações 6.1 e 6.2 10 

 

QUADRO 7: DESCRIÇÃO DO CRONOGRAMA 
FONTE:  ELABORAÇÃO DO AUTOR, 2011 

 

4.3.12  Premissas e restrições  

As premissas e restrições do projeto são apresentadas no Quadro 8. 

 

 
PREMISSAS: 
 

a) a infraestrutura física do novo Centro Tecnológico CETEC estará disponível 

no prazo planejado; 

b) as demandas acordadas junto ao usuário na fase de planejamento do projeto 

serão mantidas; 

c) os fornecedores honrarão os contratos estabelecidos. 

 

 
RESTRIÇÕES: 
 

a) a equipe de gerenciamento do projeto é a mesma responsável pela 

execução; 

b) as soluções tecnológicas que oferecem melhores resultados finais 

extrapolam os limites orçamentários; 

c) as mudanças aceleradas no mercado de soluções de TI  associadas a  

aquisições por meio de processos licitatórios, normalmente  lentos. 

 
 
 

QUADRO 8: PREMISSAS E RESTRIÇÕES DO PROJETO 
FONTE:  ELABORAÇÃO DO AUTOR , 2011 
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4.3.13 Gerenciamento de Custos 

O projeto deve contar com orçamento estabelecido em planejamento estratégico.  

Os custos envolvidos compreendem as aquisições de hardware e software por meio de 

licitação. Os serviços contratados serão limitados à contratação de garantia e suporte 

técnico dos equipamentos e software.  

As atividades de planejamento, estudos, prospecção, elaboração do projeto e 

implantação da solução serão realizados pela equipe técnica do Centro de Informática, não 

existindo, desta forma, dispêndios na contratação de mão de obra. Entende-se que os 

custos indiretos com pessoal deveriam ser contabilizados no contexto dos custos do projeto, 

sob pena de geração de avaliações irreais. Entretanto, os custos  decorrentes de utilização 

de força de trabalho representada por servidores públicos é de difícil contabilização, não 

sendo portanto contabilizada neste projeto, a título de simplificação. 

4.3.14 Plano de Gerenciamento de Riscos 

No Quadro 9, são apresentadas as categorias de risco. A categorização identifica 

a área de conhecimento à qual o risco é aplicável, permitindo sua melhor avaliação e 

tratamento. 

CATEGORIAS DE RISCO 

 

a) riscos técnicos: riscos associados à capacidade do produto ou resultado 

atender as funcionalidades, requisitos de qualidade ou de desempenho 

esperados; 

b) riscos organizacionais: associados à capacidade da organização em 

planejar, gerenciar e executar o projeto ou operar o sistema resultante; 

c) riscos de custos: riscos associados ao orçamento do projeto e de 

possibilidades de gastos adicionais. Variações de cotação e moeda 

estrangeira, problemas orçamentários, etc; 

d) riscos de cronograma: associados à possibilidade de atrasos de 

cronograma como prazos críticos do projeto, datas impostas pelo negócio, 

necessidade de integração com outros projetos/sistemas, interdependências 
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críticas, etc.; 

e) riscos externos: mudanças no ambiente externo à organização que 

possam causar impactos no projeto. 

 
QUADRO 9: CATEGORIAS DE RISCOS 
FONTE:  ELABORAÇÃO DO AUTOR , 2011 

 
 
 

São apresentados, no Quadro 10, alguns riscos associados às atividades do 

projeto, com a respectiva categorização.  

ID da 
EAP 

PACOTE DE 
TRABALHO 

DESCRIÇÃO DO RISCO 
ASSOCIADO 

CATEGORIA 
DO RISCO 

4 e 6 Implantação da 
Infraestrutura e 
Validação da Solução 

A tecnologia adquirida apresenta 
complexidades ou restrições na 
implementação de algumas 
características desejadas. 

Riscos Técnicos 

4.2 e 
5.2 

Aquisição de Soluções Anulação ou atrasos nas aquisições 
devido a problemas em processos 
licitatórios. 

Riscos 
organizacionais 
e Riscos de 
Cronograma 

4.2 e 
5.2 

Aquisição de Soluções Flutuações de moeda estrangeira. Riscos Externos 

4.2 e 
5.2 

Aquisição de Soluções Cortes orçamentários. Riscos de 
Custos  

4.2 e 
5.2 

Aquisição de Soluções Aquisição de soluções 
tecnologicamente defasadas devido 
à morosidade. 

Riscos técnicos 

3 Arquitetura de alta 
disponibilidade 

A arquitetura definida não permite o 
pleno atendimento do nível de 
disponibilidade para todos os 
serviços, conforme requisitos. 

Riscos técnicos 

6 Validação da Solução Desvios nos resultados de tempos de 
indisponibilidade devido a 
complexidades não previstas. 

Riscos técnicos 

4.4  Migração de Serviços Janelas de migração de serviços, 
com indisponibilidade da 
infraestrutura, não confirmadas, 
implicando atrasos na migração. 

Riscos de 
Cronograma 

 

QUADRO 10: DESCRIÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DOS RISCOS 
FONTE:  ELABORAÇÃO DO AUTOR , 2011 
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5 CONCLUSÃO 

 
 
 

O objetivo inicial deste trabalho é atingido com a criação de um melhor 

entendimento do cenário em avaliação, utilizando-se como referência, a pesquisa 

bibliográfica com a identificação de normas e padrões aplicáveis ao caso, além de manuais 

de boas práticas, cujo conteúdo foi apresentada ao longo do item 3. Neste contexto, a 

Governança de TI, implementada de forma adequada, promove a proteção e a qualidade do 

acesso às informações críticas, além do apoio aos processos de trabalho da organização, 

contribuindo assim para o atingimento de seus objetivos institucionais. Os resultados 

dependem, do ponto de vista operacional, do dimensionamento adequado e da 

disponibilidade da infraestrutura de TI. 

Ambientes de TI com elevados níveis de disponibilidade são consequência, 

principalmente, de uma infraestrutura de qualidade e de processos de gerenciamento de 

disponibilidade que tornem as falhas transparentes aos usuários dos serviços. Trata-se do 

planejamento e implantação, segundo requisitos bem definidos, do conjunto de soluções 

responsáveis pelo estabelecimento da garantia de disponibilidade dos serviços em caso de 

falhas. Para isso, fazem-se necessários processos de gerenciamento, camadas de software 

de automatização e uma infraestrutura redundante, conforme sugerido no plano de projeto 

apresentado no item 4.3 do trabalho. 

 Os resultados normalmente esperados pelos clientes do negócio são 

representados por sistemas que respondam quando requeridos, sendo que as 

indisponibilidades gerais passam a ser inaceitáveis. Requereu atenção, a possibilidade de 

diminuição do desalinhamento das expectativas entre TI e o negócio, necessidade 

levantada na pesquisa, conforme item 3.2.1 do trabalho.  No contexto do caso em estudo, a 

importância dada pela Instituição à qualidade dos serviços de TI é evidenciada nos objetivos 

estratégicos da Câmara dos Deputados e do seu Centro de Informática, conforme nos 

Quadro 1 e Quadro 4. Outra evidência importante neste sentido são os investimentos 

recentemente realizados, que resultam na construção de um novo Centro de Tecnologia, 

permitindo uma infraestrutura física que viabiliza a criação de soluções redundantes. 

Um maior esclarecimento da relação custo/benefício da alta disponibilidade, na 

visão dos gestores da Instituição, pode gerar melhores decisões de investimento. 
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Apresentou-se, no item 4.2.1 da pesquisa bibliográfica, a idéia de que os investimentos em 

melhorias de disponibilidade crescem em progressão geométrica com o nível de 

disponibilidade oferecido. Este fato exige uma valoração realista dos serviços a serem 

atendidos, entre eles alguns listados no item 3.2.4. Essa valoração deverá ocorrer em 

contraposição aos critérios de custos de implantação. Estes critérios podem determinar, 

dentro do contexto do pacote de trabalho 3 do item 4.3.8 (arquitetura de alta 

disponibilidade), a existência de soluções específicas para alguns serviços, implicando 

geralmente em custos mais elevados ou, por outro lado, a existência de soluções gerais 

para atendimento de um leque mais amplo de serviços. 

Do ponto de vista da aplicabilidade prática deste trabalho, foram identificadas 

algumas questões técnicas, que podem referenciar a escolha adequada de novas 

tecnologias que agreguem valor, apresentadas de forma resumida no item 4.3.5 de estudo 

técnico da solução. Destaca-se a existência de uma infraestrutura de cabeamento de fibra 

ótica própria, facilitadora do uso de uma rede de armazenamento estendida. Esta solução 

permite formas distintas de redundância de dados, sem custos externos adicionais, utilizado 

replicação remota síncrona ou assíncrona, ou ainda o espelhamento de dados. 

Adicionalmente, trabalhou-se no entendimento das vulnerabilidades da infra estrutura, com 

a idéia de descoberta e  a eliminação de pontos únicos de falha. Destaca-se que esta é uma 

das atividades críticas para os bons resultados do projeto, devendo seguir uma metodologia 

rigorosa com técnicas e ferramentas adequadas, conforme as referências do item 3.3.1. 

Mostrou-se válido, na identificação de justificativas para os investimentos, o 

conhecimento extraído do Guia ITIL-V2, afirmando que a dependência dos negócios da 

infraestrutura de TI, a implantação do Gerenciamento de Disponibilidade traz, de forma 

evidente, uma contribuição fundamental para o sucesso dos negócios. Assim, o principal 

benefício associado ao Gerenciamento de Disponibilidade é a possibilidade de otimização 

da infraestrutura e dos serviços de TI no sentido de prover um nível sustentado de 

disponibilidade a custos condizentes, que permita o atingimento dos objetivos de negócio. 

A aplicação das melhores práticas de Gerenciamento de Serviços, mais 

especificamente ao Gerenciamento de Disponibilidade já possui resultados consagrados. 

Na pesquisa elaborada foram reunidas as referências consideradas mais importantes no 

assunto. De forma associada ao cenário em estudo e às melhorias desejadas, propõe-se 

que processos e ferramentas sejam avaliados, adquiridos e implementados segundo os 

requisitos levantados ao longo do projeto. Observa-se, entretanto, que o Gerenciamento de 

Disponibilidade, restrito exclusivamente ao ambiente de armazenamento não permite que os 
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objetivos de gerenciamento sejam plenamente atendidos, considerando que existe uma 

parte extensa da infraestrutura não contemplada. Em agindo assim, o gerenciamento de 

disponibilidade, na visão de serviços do cliente final, ficaria prejudicado pela ausência de 

elos da cadeia de serviços, que, conforme item 3.2.1 do referencial teórico, o tornaria 

ineficiente. 

Processos e ferramentas de gerenciamento de disponibilidade, propostos no 

plano do projeto, com recursos para estabelecimento de cálculos de disponibilidade e 

indicadores de gerenciamento, conforme item 3.3.2 do referencial teórico, agregam uma 

visão proativa sobre o comportamento da infraestrutura. Esta visão, poderá então fazer 

parte do universo mais abrangente do Gerenciamento de Continuidade de negócios. 

Reafirma-se a importância do gerenciamento de projetos aplicado a este 

trabalho, considerado a complexidade do assunto e o comprometimento vultoso de 

investimentos. Um conjunto de processos de gerenciamento de projetos serviu de base para 

organização e realização do projeto, conforme mostrado no item 3.1.  Destacamos como 

vantagens decorrentes, a possibilidade de trazer, de forma mais clara, a necessidade de 

priorização e identificação das reais necessidades de disponibilidade. Permitiu também, 

além de evitar surpresas, antecipar dificuldades ou riscos, que possam vir a provocar 

inviabilização de parte da solução, ou até mesmo da solução como um todo. 

Observamos que, apesar da complexidade e abrangência de possíveis soluções 

e das características específicas do caso em estudo, entende-se que este estudo, ou parte 

dele, poderá ser alvo de generalização de resultados para outras instituições. 

Finalmente, considerada a necessidade cada vez maior de uma efetiva 

Governança de TI no setor público, corroborada pelas recentes determinações emitidas 

pelos Órgãos de Controle, espera-se que este trabalho, pela sua perspectiva de 

aplicabilidade no caso real, permita, por meio de um passo inicial na melhoria da 

disponibilidade da infraestrutura de TI, uma contribuição efetiva ao desempenho da missão 

da Câmara dos Deputados. 
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5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 
 

 

Visto que o plano de projeto proposto neste trabalho está relacionado com o 

Gerenciamento de Disponibilidade, permanecem alguns passos subsequentes a serem 

dados. Destaca-se o aprofundamento dos estudos na Gestão de Continuidade de Serviços, 

que é intrinsecamente relacionado ao assunto e pode utilizar-se dos resultados aqui 

apresentados. 

O Gerenciamento de Disponibilidade da infraestrutura de TI da Câmara dos 

Deputados prescinde de um plano mais abrangente, que resulte na criação de um ambiente 

de gerenciamento de disponibilidade da infraestrutura de TI como um todo. Sugere-se que 

este plano seja elaborado a partir de um estudo do controle da disponibilidade individual de 

cada serviço fornecido pela TI, contemplando todos componentes de cada serviço. Trata-se 

do paradigma de disponibilidade do ponto de vista do cliente final, não meramente da 

disponibilidade de equipamentos ou sistemas. 
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