
Estratégia
Digital

Com isso, será possível: 

• Reposicionar o TCU frente aos 
desafios da nova sociedade digital; 

• Criar novas capacidades e difundir a 
mentalidade digital na organização; 

• Reduzir barreiras e viabilizar maior 
interação e colaboração entre servido-
res, administração pública e cidadãos; 

• Diminuir a burocracia interna, aumen-
tar a transparência e a eficiência 
institucional;

• Estimular e potencializar a inovação; 

• Explorar o potencial transformador 
das tecnologias digitais emergentes;

• Convergir e harmonizar as iniciativas 
relacionados à tecnologia da informação. 

A evolução tecnológica avança em ritmo exponencial e apresenta diversos desa-
fios e oportunidades em todos os segmentos da sociedade. A profunda transfor-
mação digital na qual as instituições estão inseridas exige mudanças profundas 
nos modelos  de negócio praticados pelas organizações, sejam elas públicas ou 
privadas. 

Nesse ambiente caracterizado pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambigui-
dade, torna-se essencial a utilização de novas abordagens para que as instituições 
possam se beneficiar do potencial transformador das tecnologias digitais emergen-
tes, a fim de agregar novas capacidades, conceber novos modelos e tornar-se mais 
ágeis e efetivas. O conceito de estratégia digital corporativa surge com o propósito 
de guiar as instituições nessa jornada.   

E
V

O
L

U
Ç

Ã
O

A
T

U
A

Ç
Ã

O

Desde o início de 2020, o TCU está implan-
tando uma estratégia digital para redese-
nhar sua forma de atuação no contexto 
digital de forma a alavancar o impacto 
das ações de controle para a sociedade.

A estratégia digital está sendo elaborada por 
temas, ao construir de forma colaborativa, 
com especialistas da Casa e com gestores 
públicos, novos paradigmas de fiscalização.

Na primeira fase de implantação, estão 
sendo contemplados os temas de Fiscaliza-
ção de Pessoal, de Fiscalização de Infraes-
trutura, de Transferências da União e de 
Acompanhamento da Gestão das Institui-
ções Federais de Ensino (IFEs). O projeto foi 
instituído pela OS-TCU nº 3/2020. 
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Estratégia
Digital

Redesenhar a forma de atuação do 
TCU no contexto digital para alavancar  o 
impacto das ações de controle para a  sociedade.

31/3 20/8

OS 3/2020
T

E
M

A
S

• Entrevistas com 
especialistas 
internos e 
externos

• Mapa da 
situação atual

• Workshop para 
identificar 
ambições digitais

• Workshop para 
identificar e 
priorizar ações

• Jornada digital 

• Integração com 
o sistema de 
planejamento 
do TCU

ESCUTAR COMPREENDER 
E VALIDAR

PRIORIZAR 
E DECLARAR INTEGRAR

125
REUNIÕES E 

ATIVIDADES REALIZADAS

47
UNIDADES DO TCU 

ENVOLVIDAS

7
WORKSHOPS

18
ÓRGÃOS E ENTIDADES 

ENVOLVIDOS

40 
ESPECIALISTAS 

EXTERNOS OUVIDOS

144
ESPECIALISTAS 

INTERNOS OUVIDOS

Clique nos botões abaixo para acessar a Estratégia 
Digital completa de cada tema:

 FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL

FISCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO 
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IFEs)

Na elaboração da Estratégia Digital, foi desenvolvida internamente uma metodologia, 
composta das seguintes etapas e atividades:

Números do projeto



Implantação de novo
paradigma para a Fiscalização
de Pessoal no contexto digital

Prevenção  em tempo real de
pagamentos indevidos na
concessão de benefícios

Atuação sistêmica e  
integrada entre os atores da  
administração pública e da  

sociedade

Impactos e resultados esperados
AMBIÇÕES DIGITAIS

2 31

Mapa | Estratégia Digital - Fiscalização de Pessoal



2020

M1

Redução expressiva do
estoque de Atos de

Pessoal

Análise de atos de pessoal
integrada à fiscalização
contínua das folhas de

pagamento

M3

Fiscalização de Pessoal em
tempo real com sistemas da

APF integrados

M5

Novo paradigma de
Registro de Atos

M7

Tratamento tempestivo
de irregularidades no

gestor de pessoal

M2

2025

Serviços Digitais de
Fiscalização de Pessoal

disponibilizados à
sociedade

M6

Plataforma de instruções
e pareceres

automatizados atendendo
aos gabinetes

M4

Principais marcos que promovem as ambições
JORNADA DIGITALMapa | Estratégia Digital - Fiscalização de Pessoal



Mapa | Estratégia Digital -Fiscalização de Infraestrutura

1

Alavancagem  de fiscalizações de 
infraestrutura com a 

incorporação de novas 
tecnologias

2

Realização de fiscalizações 
tempestivas e contínuas ao 

longo da estruturação e da vida 
útil dos empreendimentos

3

Realização de fiscalizações 
estruturantes com visão 

sistêmica da infraestrutura

Impactos e resultados esperados
AMBIÇÕES DIGITAIS



Principais marcos que promovem as ambições
JORNADA DIGITAL

SAO compartilhado

M2

Cadastro de obras
disponível para

APF e a sociedade

M1

2020

Mapa | Estratégia Digital -

Novo Programa de
Fiscalização de
Infraestrutura

AliceInfra
corporativizado e
institucionalizado

M3

Referenciais de
maturidade e viabilidade

de empreendimentos
implementados

M4

Fiscalização contínua
e automatizada de

editais e orçamentos

M5

M6

Obras paralisadas
mapeadas e diagnosticadas

em tempo real

M7

Redução expressiva
dos estoques das

unidades

M8

SAO ampliado e
institucionalizado

M9

Acompanhamento das agências
reguladoras e ministérios com

foco na qualidade dos
empreendimentos e serviços

prestados

2025

M10

Fiscalização de Infraestrutura
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Impactos e resultados esperados
AMBIÇÕES DIGITAISMapa | Estratégia Digital -

Acompanhamento e atuação contínua e  
em tempo real do ciclo das

transferências da União

Avaliação das transferências da União
com foco na efetividade das políticas

públicas

Fortalecimento da atuação em rede
dos atores das transferências da

União

1

Integração e acesso pleno aos sistemas
das transferências da União com 

incorporação da inteligência do controle

Transferências da União



Principais marcos que promovem as ambições
JORNADA DIGITAL

Metodologia para fiscalização
contínua em tempo real das

transferências da União
definida e implantada

M2

Rede dos atores das
transferências da União

fortalecida e atuante

M4

Metodologia para avaliação das
transferências da União com

foco nas políticas públicas

M7

Transparência de todas as etapas do
processo de acompanhamento e

atuação contínua por meio de painel
das transferências da União

M8

Integração à Plataforma +Brasil
incorporando todas as

modalidades de transferências
da União

M1

Parceiros capacitados e aptos a
trabalhar com

compartilhamento de dados e
informações

M5

Plataforma tecnológica
automatizada e com acesso a

todos os tipos de
transferências da União

M6

M3

Indicadores de efetividade das
transferências da União

implantados

Mapa | Estratégia Digital -

2020 2025

Transferências da União
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Avaliação contínua e
automatizada da efetividade e

da conformidade das IFEs
(modelo a ser adotado)

Atuação em rede para  
acompanhamento da gestão  

das IFEs

Fortalecimento dos  
controles internos e linhas de  

defesa das IFEs

Impactos e resultados esperados
AMBIÇÕES DIGITAISMapa | Estratégia Digital - Acompanhamento da Gestão da IFEs



Principais marcos que promovem as ambições
JORNADA DIGITALMapa | Estratégia Digital -

2020

M1

Definição Conjunta dos  
Indicadores de Resultados  

das IFEs

Avaliação automatizada e  
tempestiva da gestão das  

IFEs

M3

Planejamento conjunto e  
atuação integrada das  
instâncias de controle

M5

Dados da gestão das IFEs  
disponíveis em modelo  

padrão e formato aberto

M2

Controles internos e
linhas de defesa fortes e

atuantes

M6

2025

Plataforma digital de  
interação e avaliação da  

gestão

M4

Acompanhamento da Gestão da IFEs



Plataforma Digital Representa o conjunto de camadas de 
serviços, tecnologias e práticas associadas 
a sistemas de governança que habilitam 
múltiplos agentes a participar de redes de 
criação de valor em benefício próprio e do 
ecossistema


