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Auditoria na Embrapa sobre os projetos de inovação aberta com o setor produtivo (proje-
tos tipo III) – TC 000.435/2022-8

O objetivo da auditoria é avaliar a atuação da Embrapa em projeto de inovação aberta com o 
setor público com meta de alcançar, em 2023, 40% dos macroprocessos finalísticos de ino-
vação, verificando se existem oportunidades de aprimoramento. Essa modalidade decorre da 
demanda de mercado em que há parceria formalizada antes do início do projeto, ou seja, todo 
o processo começa e termina no setor produtivo.

O trabalho, aguarda julgamento.

Acompanhamento do Plano Nacional de Fertilizantes – TC 044.686/2021-8

O consumo brasileiro de fertilizantes é de cerca de 40 milhões de toneladas, dos quais 80% 
são frutos de importação, demonstrando uma dependência externa comercial e tecnológica, 
num mercado de quase 10 bilhões de dólares. Qualquer comprometimento de fornecimento 
de insumos, a exemplo do atual conflito deflagrado na Ucrânia, pode provocar significativo 
prejuízo para cerca de 30% do PIB brasileiro. Em 2021, foi instituído um grupo de trabalho inter-
ministerial para elaboração de um Plano Nacional de Fertilizantes. Nesse contexto, o TCU está 
acompanhando o processo de elaboração do Plano Nacional de Fertilizantes, bem como 
as etapas para sua aprovação e publicação. 

Trabalho em instrução. 

Avaliação de impacto regulatório no MAPA – TC 010.912/2022-3

O Decreto 10.411/2020 instrumentalizou a Análise de Impacto Regulatório (AIR) preconizada 
pelas Leis 13.874/2019 e 13.848/2019. Em pesquisa realizada pelo TCU em 2021, identificou-se 
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como um dos órgãos da administração 
federal com maior quantitativo de atos normativos, sendo mais de 124 mil inferiores a decreto, 
e mais de 900 editados após a vigência do Decreto 10.411/2020. 

Nesse contexto, o TCU está realizando auditoria com o objetivo de avaliar o grau de maturida-
de dos processos de simplificação/consolidação normativa e a implementação de Análise de 
Impacto Regulatório no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à luz dos Decretos 
10.139/2019 e 10.411/2020. 

A auditoria, está em instrução.



ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

Tecnologia da informação e comunicação do Incra – TC 008.307/2022-9

A auditoria foi realizada com o objetivo de avaliar a estrutura e as práticas de governança e ges-
tão na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Incra. 

O TCU encontrou um cenário bastante diferente do apontado em trabalhos anteriores, 
com uma relevante transformação digital em andamento na instituição. 

O processo de transformação digital no Incra tem impacto direto nos serviços prestados, na 
gestão fundiária do País e na condução do Plano Nacional de Reforma Agrária, ou seja, afeta a 
toda a atividade-fim da autarquia. 

A auditoria aguarda julgamento.


