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Os modelos de gestão de desempenho destinados a implementar a estratégia devem ser capazes de 
traduzi-la para todos os níveis da instituição, tornando-a capaz de atuar efetiva e conscientemente em prol 
da realização dos objetivos definidos.

A implementação da estratégia exige que unidades e servidores estejam alinhados e compromissados 
com o referencial estratégico institucional. Para assegurar tal conexão, a organização deve dispor de pro-
cesso de comunicação eficaz que retrate a forma pela qual as ações da organização se convertem em resul-
tados que maximizem o cumprimento da missão institucional. Para tanto, construiu-se o mapa estratégico, 
ferramenta que apresenta, de forma lógica e estruturada, a estratégia da organização.

Aponta, por meio de objetivos estratégicos, relações de causa e efeito e indicadores de desempe-
nho, a forma pela qual ativos intangíveis da organização produzem resultados tangíveis. A tradução da 
estratégia por meio do mapa cria referencial comum e de fácil compreensão para unidades e servidores 
da organização.

O mapa estratégico traduz a missão, a visão e a estratégia da organização em um conjunto abrangente 
de objetivos que direcionam o comportamento e o desempenho institucionais. Os propósitos do mapa são 
definir e comunicar, de modo claro e transparente a todos os níveis gerenciais e servidores, o foco e a estra-
tégia de atuação escolhidos pelo Tribunal e a forma como suas ações impactam o alcance dos resultados 
desejados, assim como subsidiar a alocação de esforços e evitar a dispersão de ações e de recursos

O mapa estratégico do TCU está estruturado em três perspectivas que representam o encadeamento 
lógico de sua estratégia de atuação. Cada uma engloba um conjunto de objetivos estratégicos que retrata 
os principais desafios a serem enfrentados pelo TCU no alcance de sua visão de futuro e no cumprimento 
de sua missão institucional.

A perspectiva de resultados define os resultados que o Tribunal deve gerar para atender às expectati-
vas das partes interessadas (Congresso Nacional, sociedade e jurisdicionados). A perspectiva de processos 
internos retrata os processos internos prioritários nos quais o TCU deverá buscar excelência e concentrar 
esforços a fim de maximizar seus resultados. Por fim, a perspectiva de gestão e inovação identifica ações 
e inovações nas áreas de gestão de pessoas, tecnologia da informação, comportamento organizacional e 
suporte logístico necessárias para assegurar o crescimento e o aprimoramento contínuo do TCU. 
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Intensi�car o intercâmbio nacional 
e internacional para compartilhamento 

de melhores práticas para o controle

Intensi�car parcerias 
com outros órgãos 

de controle

Estreitar o relacionamento 
com o Congresso Nacional

 Aperfeiçoar a comunicação 
do TCU com as 

partes interessadas

 Intensi�car a atuação com 
base em análise de risco 

Realizar diagnósticos sistêmicos 
em áreas relevantes

Induzir a disponibilidade e a 
con�abilidade de informações 

da Administração Pública

Induzir o aperfeiçoamento da 
gestão de riscos e controles internos 

da Administração Pública

Estimular o monitoramento e 
a avaliação do desempenho 
pela Administração Pública

Induzir o aperfeiçoamento 
da gestão das políticas 

públicas descentralizadas

Condenar efetiva e tempestivamente 
os responsáveis por 

irregularidades e desvios

Aprimorar a governança 
e a gestão em organizações 

e políticas públicas

Coibir a má gestão 
dos recursos públicos

Fomentar a Administração 
Pública transparente

Aperfeiçoar a gestão do desempenho, o 
reconhecimento 

e o desenvolvimento pro�ssional

Aprimorar a gestão 
do conhecimento

Promover integração 
e sinergia no Tribunal

Promover a melhoria da governança e da 
gestão da estratégia no TCU

Desenvolver capacidade 
organizacional ampla para 

trabalhar com recursos tecnológicos

Aprimorar o uso da 
TI como instrumento 

de inovação para o controle

Assegurar suporte de bens 
e serviços adequado 

às necessidades do TCU
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