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Interessado(s) e matrícula(s):
SAUL CAMPOS BERARDO (matrícula
10.685-2)
Assunto:
Viagem internacional para apresentação
de trabalho no Congreso Nacional de
Gestión y Control de la Hacienda
Pública, a convite da Contraloría
General de la República (CGR), na
cidade de San José (Costa Rica), no dia
18/09/2018; e organização de oficinas
para os servidores da CGR nos dias
17/09/2018 e 19/09/2018.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
Trata-se de relatório circunstanciado referente à viagem internacional realizada pelo
auditor SAUL CAMPOS BERARDO (matrícula 10.685-2), para a cidade de San José (Costa
Rica), no período de 15 a 20 de setembro de 2018, a convite da Entidade de Fiscalização
Superior (EFS) da Costa Rica – Contraloría General de la República (CGR) –, com o
objetivo de apresentar palestra no Congreso Nacional de Gestión y Control de la Hacienda
Pública e ministrar oficinas sobre o tema análise de dados para os servidores da CGR.
RELATO
2.
No dia 17 de setembro de 2018, o auditor ministrou oficina para uma audiência de
aproximadamente 20 servidores da CGR, composta por auditores externos e especialistas em
estatística e informática. A oficina tratou dos principais projetos de análise de dados
desenvolvidos pelo TCU, em particular desenvolvidos pela Secretaria de Gestão de
Informações para o Controle Externo (SGI).
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No dia 18 de setembro de 2018, o auditor apresentou a palestra Análisis de Datos
como Herramienta para Toma de Decisiones y Contextualización no Congreso Nacional de
Gestión y Control de la Hacienda Pública. O vídeo da apresentação está disponível no
endereço eletrônico https://youtu.be/b_KnvjcZjTQ?t=35m32s. Ademais, o auditor assistiu aos
demais trabalhos apresentados no congresso no mesmo dia.
4.
No dia 19 de setembro de 2018, o auditor continuou a oficina iniciada no dia 17. Na
ocasião, alguns projetos que despertaram mais interesse por parte dos servidores da CGR
foram apresentados com maior número de detalhes.
5.
A viagem, que foi quase em sua totalidade custeada pela CGR, trouxe como
benefícios para o TCU:
 Aprofundamento das relações com a EFS da Costa Rica, visando o intercâmbio
presente e futuro de experiências em projetos de análise de dados, incluindo aspectos
técnicos e organizacionais.
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 Apresentação para potenciais parceiros internacionais, que estavam presentes no
congresso, de trabalhos realizados pelo TCU, visando o estabelecimento de parcerias,
o intercâmbio de experiências e a promoção da imagem institucional do Tribunal no
exterior.

SGI, em 28 de setembro de 2018.
SAUL CAMPOS BERARDO
AUFC – Mat. 10.685-2
(Assinado eletronicamente)

