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Impactos e resultados esperados
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Transferências da União

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 
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União
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Integração e acesso pleno aos sistemas 
das transferências da União com 

incorporação da inteligência do controle



Principais marcos que promovem as ambições
JORNADA DIGITAL

Impactos e resultados esperados
AMBIÇÕES DIGITAIS

Integração à Plataforma +Brasil 
incorporando todas as modalidades 
de transferências da União

M1

Acompanhamento e atuação 
contínua e em tempo real do ciclo 
das transferências da União

M6 M8
Plataforma tecnológica  
automatizada e com acesso a todos 
os tipos de transferências da União

Transparência de todas as etapas do 
processo de acompanhamento e 
atuação contínua por meio de painel 
das transferências da União

Integração e acesso pleno aos 
sistemas das transferências da 
União com incorporação da 
inteligência do controle

Fortalecimento da atuação em 
rede dos atores das transferências 
da União

VISÃO GERAL

M3 Indicadores de efetividade das 
transferências da União implantados

M5M7
Parceiros capacitados e aptos a 
trabalhar com compartilhamento de 
dados e informações

Metodologia para avaliação das 
transferências da União com foco 
nas políticas públicas

M4 Rede dos atores das transferências 
da União fortalecida e atuante

21 4

M2

Metodologia para fiscalização 
contínua em tempo real das 
transferências da União definida e 
implantada

Avaliação das transferências da 
União com foco na efetividade das 
políticas públicas3
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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
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Integração e acesso pleno aos sistemas das  
transferências da União com incorporação da  
inteligência do controle

Plataforma tecnológica automatizada e com acesso a todos os tipos de 
transferências da União

Integração à Plataforma +Brasil incorporando todas as 
modalidades de transferências da União

M1

M6

1

MARCOS



Acompanhamento e atuação contínua e  
em tempo real do ciclo das transferências da União

Transparência de todas as etapas do processo de acompanhamento e 
atuação contínua por meio de painel das transferências da União

Metodologia para fiscalização contínua em tempo real das 
transferências da União definida e implantada

M2

M8

2

MARCOS



Avaliação contínua da gestão com ênfase nos 
resultados finalísticos das IFEs

Metodologia para avaliação das transferências da União com foco nas 
políticas públicas

Indicadores de efetividade das transferências da União 
implantados

M3

M7

3

MARCOS



Fortalecimento da atuação em rede dos atores das  
transferências da União

Parceiros capacitados e aptos a trabalhar com compartilhamento de  
dados e informações

Rede dos atores das transferências da União fortalecida e atuanteM4

M5

4

MARCOS



1.2) Fomentar a concentração e integração das transferências da União em  
plataforma única 

Integração à Plataforma +Brasil incorporando todas as  
modalidades de transferências da UniãoM1

AÇÕES



2.1) Desenvolver análise estruturada de riscos para áreas, programas,  
modalidades de transferência e gestores 

Metodologia para fiscalização contínua em tempo real  
das transferências da União definida e implantada

M2

AÇÕES



3.2) Induzir a definição de indicadores de efetividade das transferências da  
União afetos a essas principais políticas públicas 

Indicadores de efetividade das transferências da União  
implantadosM3

AÇÕES



4.1) Incentivar o fortalecimento das redes existentes e a entrada de  
novos parceiros, com orientação às Secretarias do TCU a firmar termos  
de cooperação com novos atores

Rede dos atores das transferências da União  
fortalecida e atuanteM4

AÇÕES



4.5) Realizar ações de capacitação junto e com os parceiros nas  
competências necessárias para o trabalho em rede

Parceiros capacitados e aptos a trabalhar com  
compartilhamento de dados e informações

M5

AÇÕES



1.3) Desenvolver plataforma tecnológica para acessar as transferências da União,  
aplicar regras/tipologias automatizadas e emitir alertas

Plataforma tecnológica automatizada e com acesso a todos os  
tipos de transferências da UniãoM6

AÇÕES



3.3) Definir e institucionalizar metodologia orientada para avaliação das  
transferências da União com foco nas políticas públicas

Metodologia para avaliação das transferências da  
União com foco nas políticas públicas

M7

AÇÕES



2.3) Construir ferramentas adequadas de exibição em tempo real das informações

Transparência de todas as etapas do processo de acompanhamento e  
atuação contínua por meio de painel das transferências da UniãoM8

AÇÕES



2.1) Desenvolver análise estruturada de riscos para áreas, programas, modalidades de 

transferência e gestores 

 

2.2) Definir e institucionalizar metodologia para fiscalização contínua em tempo real 

das transferências 

 

2.3) Construir ferramentas adequadas de exibição em tempo real das informações 

 

2.4) Identificar os principais riscos nas contratações de maior materialidade e 

relevância associadas à Covid-19

4.1) Incentivar o fortalecimento das redes existentes e a entrada de novos parceiros, 

com orientação às Secretarias do TCU a firmar termos de cooperação com novos 

atores 

 

4.2) Identificar possibilidades de aprimoramento legal/normativo para favorecer 

atuação integrada e efetiva dos atores envolvidos nas Transferências com foco nos 

resultados obtidos  

 

4.3) Simplificar os trâmites para o compartilhamento de dados e informações de 

inteligência entre os atores 

 

4.4) Estimular a ação conjunta com os parceiros da rede para o alcance dos objetivos 

pactuados nas Transferências  

 

4.5) Realizar ações de capacitação junto e com os parceiros nas competências 

necessárias para o trabalho em rede

Acompanhamento e atuação contínua e em tempo real do 
ciclo das transferências da União

Fortalecimento da atuação em rede dos atores das 
transferências da União

Esforço para alcance dos marcos
AÇÕES

3.1) Conhecer as principais políticas públicas, com o detalhamento de seus processos 

de trabalho, e como as transferências da União a elas vinculadas se propõem a 

impactá-las 

 

3.2) Induzir a definição de indicadores de efetividade das transferências da União 

afetos a essas principais políticas públicas  

 

3.3) Definir e institucionalizar metodologia orientada para avaliação das 

transferências da União com foco nas políticas públicas 

 

3.4) Estabelecer ranking sobre instituições que melhor aplicaram os recursos 

transferidos 

 

3.5) Estimular a pesquisa sobre a satisfação dos usuários dos serviços executados 

Avaliação das transferências da União com foco na 
efetividade das políticas públicas3

1.1) Negociar a criação de perfil de auditor para todos os sistemas de transferências da 

União, com visão de todas as informações, e a possibilidade de baixar dados e  

documentos pelos órgãos de controle 

 

1.2) Fomentar a concentração e integração das transferências da União em 

plataforma única  

 

1.3) Desenvolver plataforma tecnológica para acessar as transferências da União,  

aplicar regras/tipologias automatizadas e emitir alertas 

 

1.4) Buscar, junto à Administração Pública, a unificação de formas semelhantes de  

transferências sob o mesmo conjunto de normas/sistemas

Integração e acesso pleno aos sistemas das transferências da  
União com incorporação da inteligência do controle1 2

4
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Segecex 
unidades especializadas Segepres Seccor ISC CGU

Todos os ministérios

SECs

Copin SGI Setic

STI Secex Admin Secex TCE

Seplan 

Detru-ME

Redes de controle locais

Ministério da Economia

ATORES

ATORES INTERNOS ATORES EXTERNOS
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2

4

3

Nível de acesso do TCU ao universo das transferências da União

Incremento de ações em redes relacionadas às Transferências da União

Nível de atuação nas transferências da União

Nível de avaliação das transferências da União com foco nas políticas públicas

Fórmula de cálculo: (quantidade de modalidades de transferências da União acessadas pelo TCU) / (total de  
modalidades de transferências da união)

Fórmula de cálculo: quantidade de ações em rede relacionadas às transferências da União (zero + n) / 
quantidade de ações em rede relacionadas às transferências da União (zero)

Fórmula de cálculo: volume de recursos fiscalizados por ano (VRF) / valor total das transferências da União 
anual

Fórmula de cálculo: *  
(Obs: * construir indicador após estudo das políticas públicas e definição da metodologia, e considerar 
 a quantidade de transferências da União avaliadas em relação ao total dessas transferências, bem como o custo x materialidade 
das transferências da União)
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PLATAFORMA DIGITAL

Aplicações 
Inteligentes

Aceso  
Ubíquo 

Integração 
Digital

Dados 
Abertos

PRÁTIC
A

S

TEC
N

O
LO

G
IA

S

SERVIÇOS

Pesquisa 
Integrada

APIs  
Públicas

CzRM

Nuvem

Inteligência  
Artificial

Blockchain

IOT e 
Geo-Processam.

Análise 
Preditiva

Arquitetura 
Evolutiva

Ferramentas de 
Produtividade

Segurança

Monitoramento

Inovação

UX

Ágil

Cooperação

Governança

Devops

Continuous 
Learning

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

O QUE É A PLATAFORMA DIGITAL?

Realidade  
aumentada

Engajamento 
da Sociedade
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