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RESUMO 

 

Objetivo – Esse trabalho buscou compreender como o uso de tecnologias de Big Data, Análise 

de Dados e Inteligência Artificial por parte dos Tribunais de Contas pode alterar os atuais 

processos de trabalho inerentes ao controle externo e, por consequência, influenciar na 

efetividade e eficiência desses órgãos. 

Metodologia – Esse trabalho utilizou-se do método de estudo de caso, uma abordagem 

qualitativa, para analisar profundamente o projeto Suricato desenvolvido no Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais, que se utiliza de malhas eletrônicas de inspeção, que cruzam dados 

e informações disponíveis tanto em seus sistemas quanto em bases de dados de organizações 

parceiras (fontes externas), para fins de auditoria e fiscalização. 

Resultados – Foi possível verificar que houve significativas mudanças em processos existentes, 

bem como o estabelecimento de novos procedimentos, ainda não formalizados, que inovam às 

ações de fiscalização e auditoria, promovendo um controle concomitante e preventivo, vindo 

ao encontro do movimento internacional de aprimoramento da atividade de auditoria por meio 

do emprego de novas tecnologias. 

Limitações – O estudo limitou-se ao único caso estudado e não foi possível obter parte da 

documentação requerida dado ao grau sigiloso das informações, a exemplo do Plano Anual de 

Fiscalizações em execução. 

Contribuições práticas – Essa dissertação pode ser utilizada como um guia de melhores 

práticas para Tribunais de Contas ou outros órgãos de controle que queiram implementar uma 

cultura de auditoria baseada em dados.  

 

Palavras-chave:  Auditoria; Tribunais de Contas; Controle Externo; Big Data; Análise de 

dados; Inteligência Artificial; Mudança em Processos; Efetividade e Eficiência. 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose – This study aimed to understand how the use of Big Data, Data Analysis and Artificial 

Intelligence technologies by the Courts of Accounts can change the current work processes 

inherent to external control and, consequently, influence the effectiveness and efficiency of 

these institutions. 

Methodology – This dissertation used the case study method, a qualitative approach, to deeply 

analyze the Suricato project developed at the Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

(Court of Auditors of the State of Minas Gerais), which uses electronic audit trails, which cross 

data and available information both in their systems and in partner organizations' databases 

(external sources), for audit and inspection purposes. 

Findings – It was possible to verify that there were significant changes in existing processes, 

as well as the establishment of new procedures, not yet formalized, that innovate inspection and 

auditing actions, promoting a concomitant and preventive control, meeting the international 

movement to improve the audit activity through the use of new technologies. 

Research limitations – The study was limited to the only case studied and it was not possible 

to obtain part of the required documentation due to the confidentiality of the information, such 

as the Annual Inspection Plan in progress. 

Practical implications – This dissertation can be used as a guide of best practices for Courts 

of Accounts or other control bodies that want to implement a data-based auditing culture. 

 

Keywords: Audit; Courts of Accounts; External Control; Big Data; Data Analysis; Artificial 

Intelligence; Process Change; Effectiveness and Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante o século passado, a Administração Pública brasileira passou por três 

importantes reformas que a conduziram de um modelo patrimonialista para um modelo 

gerencial.  A primeira, nos anos 30, foi caracterizada pela adoção da burocracia weberiana em 

um contexto de transformação de um Brasil agrário para industrial.  A segunda teve como marco 

a edição do Decreto-Lei nº 200/1967, na qual se firmou a importância e necessidade de orientar 

a administração pelos princípios do planejamento, da coordenação, da descentralização, da 

delegação de competência e do controle. A última grande transformação surgiu no contexto da 

crise econômica no final do governo militar e do processo de redemocratização.  Nessa reforma, 

buscava-se tornar o aparelho administrativo mais reduzido, orgânico, eficiente e receptivo às 

demandas da sociedade. Muito embora a promulgação da Constituição de 1988 tenha sido um 

evento marcante para a administração brasileira, foi com a EC nº 19/98, que estipulou o Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (PDRAE), que o Brasil caminhou no sentido de 

implementar a “administração gerencial” (LUSTOSA, 2008). 

O PDRAE, apesar de não ter extinguido as características dos modelos administrativos 

anteriores (patrimonialismo, clientelismo e burocrático), ao promover o modelo gerencial, 

estabeleceu os fundamentos da modernização da máquina estatal, incluindo as bases do 

Governo Eletrônico, que foi criado visando a conferir mais celeridade e maior acesso a serviços.  

Além disso, essa iniciativa promovia a ampliação da efetividade e da transparência das ações 

governamentais.  Portanto, o avanço tecnológico surge como ferramenta essencial para 

aproximar a população da função governamental, fornecendo resposta à pressão da sociedade 

no sentido de controlar/fiscalizar os atos do Estado, especialmente, no que tange à corrupção, 

exigindo maior transparência e accountability na gestão da coisa pública. (NUNES 

CARVALHO SOBRAL DE SOUZA; FREIRE SOARES, 2019). 

O Governo Eletrônico também se desenvolve como resposta e reflexo de toda 

globalização, informatização de serviços e avanço nos meios de comunicação, potencializado 

pela crescente difusão do acesso à internet. Esse cenário resulta em um ambiente no qual os 

registros digitais governamentais crescem vertiginosamente, gerando para a Administração 

Pública um desafio no uso racional e estruturado desses dados. 

Uma ferramenta que surge para ajudar gestores públicos e privados nesse desafio é o 

Big Data que, descrito de forma simplória, é uma tecnologia capaz de armazenar um grande 
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volume de dados, com alta velocidade de acesso e que tem a finalidade de capturar, descobrir e 

examinar tais dados para transformá-los em informações essenciais na esfera da gestão de 

negócios (MACHADO, 2018).  O conceito de Análise de Dados e iniciativas no uso de 

Inteligência Artificial (IA) também passam a se popularizar e figurar entre as ferramentas 

utilizadas para dar tratamento a esse universo de registros eletrônicos. 

O uso desses dados e informações são comuns a diversas esferas e órgãos da 

Administração, desde a concepção das políticas públicas (planejamento) até a execução, 

contemplando a fiscalização da aplicação dos recursos do erário.  Alguns desses órgãos são os 

Tribunais de Contas (da União, Estaduais e dos Municípios) que, no exercício de sua função 

constitucional, são responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, 

legitimidade e economicidade do gasto público.  Por meio de suas fiscalizações, possuem 

prerrogativa para solicitar informações acerca da utilização de recursos públicos.  Isso resulta 

no fato de que “estes órgãos são repositórios do maior número de informações da 

Administração Pública, referentes aos 5.570 municípios, aos 26 Estados e ao Distrito Federal” 

(CASTRO, 2018).  

Os Tribunais de Contas, como todo órgão da Administração, devem buscar a 

efetividade e eficiência em suas ações.  Deve-se ter em mente que o principal “produto” 

entregue aos cidadãos é a fiscalização dos recursos públicos, operacionalizada principalmente 

pela execução de auditorias, inspeções, além, é claro, da elaboração dos pareceres prévios das 

contas de governo.  Adicionalmente, da mesma forma que no restante da Administração, os 

recursos e insumos disponíveis para essa atuação são finitos. Ressalta-se que, atualmente, o 

principal insumo que os Tribunais de Contas dispõem para realizar sua missão constitucional é 

o seu corpo técnico (auditores e analistas). 

Assim, a escolha dos objetos de auditoria deve ser precisa, de forma a entregar à 

sociedade o máximo com os recursos disponíveis. Nesse sentido, esse trabalho buscará 

compreender como o uso de tecnologias de Big Data, Análise de Dados e Inteligência Artificial 

(IA) pode auxiliar os Tribunais de Contas a exercer suas competências de forma mais eficiente 

e efetiva, além de entender como a incorporação dessas pode estar alterando os processos 

internos de trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Primeiramente, faz-se oportuno esclarecer que esse capítulo de revisão de literatura foi 

construído com base no protocolo de Revisão Sistemática de Literatura, cujo método é 

apresentado na seção 3.1. 

2.1 Evolução da Administração Pública do Patrimonialismo ao Governo Digital 

Ao longo do século passado e do atual, a Administração Pública brasileira vem se 

transformando, caminhando de um modelo patrimonialista colonial para um modelo 

denominado Nova Gestão Pública (NGP). Nessa trajetória, é possível relacionar marcos 

históricos nacionais às mudanças planejadas no sentido de reformar o aparelho de Estado, que 

podem ser enfatizadas três grandes reformas que se sucederam a partir de meados dos anos 

1930, separadas entre si por intervalos de 30 anos — 1937, 1967 e 1995 (LUSTOSA, 2008).  

O evento da Revolução de 1930 marcou o início da burocratização do Estado nacional, 

acompanhando a mudança do Brasil agrário para o Brasil industrial. Com o Estado Novo, a 

partir de 1937, foi promovida uma série de transformações no aparelho de Estado, tanto na 

morfologia (aumento da administração indireta com organismos especializados e empresas 

estatais), quanto na dinâmica de funcionamento. Tratava-se da primeira grande reforma 

administrativa, inspirada no modelo weberiano de burocracia (LUSTOSA, 2008; MARTINS, 

1997).  

Nos anos seguintes, a Administração Pública fez alguns avanços, porém a segunda 

grande reforma se deu em 1967, no governo militar. A edição do Decreto-Lei nº 200/1967 

consolidou essa reforma da administração federal, onde se prescreveu a necessidade de se guiar 

pelos princípios do planejamento, da coordenação, da descentralização, da delegação de 

competência e do controle (FRARE, 2017; LUSTOSA, 2008; MARTINS, 1997).  

As crises no final do governo militar e o processo de redemocratização lançaram bases 

para a Reforma Administrativa da Nova República. Procurava-se tornar o aparelho 

administrativo mais reduzido, orgânico, eficiente e receptivo às demandas da sociedade. A 

promulgação da Constituição de 1988 foi um evento marcante para a Administração brasileira, 

contudo, a terceira mudança mais significativa se deu com a Emenda Constitucional (EC) 

nº 19/98, que buscou executar o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, no sentido 

de implementar a administração gerencial no Brasil (FRARE, 2017; LUSTOSA, 2008; 

MARTINS, 1997). 
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A estratégia definida para reformar o aparelho do Estado foi concebida em três 

dimensões. A primeira, institucional-legal, contemplando a reforma do sistema jurídico e das 

relações de propriedade. A segunda é cultural, centrada na transição de uma cultura burocrática 

para uma cultura gerencial. Por fim, a última dimensão aborda a gestão pública a partir do 

aperfeiçoamento da administração burocrática vigente e da introdução da Administração 

Pública gerencial, incluindo os aspectos de modernização da estrutura organizacional e dos 

métodos de gestão. O foco no cidadão como um cliente de serviços públicos e a busca por 

melhor atendê-lo se tornam um norte. (BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1995). 

Assim, a Administração Pública Gerencial e a ‘‘new public management’’ (NPM) 

emergem como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado 

e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial. A eficiência 

da Administração Pública, traduzida pela necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade 

dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário, torna-se essencial (BRASIL. PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA, 1995). No que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, destaca-se que, 

concomitante com o PDRAE, se observam o início da utilização da internet e a privatização do 

setor de telecomunicações. 

Muito embora o PDRAE não tenha extinguido as características dos modelos 

administrativos anteriores, uma vez que os modelos burocrático e patrimonialista ainda se 

encontram presentes em muitos órgãos e setores públicos, além de atividades clientelistas, o 

modelo gerencial foi eficiente ao estabelecer os fundamentos da modernização da máquina 

estatal, incluindo as bases do Governo Eletrônico. Nesse sentido, o Governo Eletrônico foi 

criado visando a conferir mais celeridade, maior acesso a serviços e a ampliação da efetividade 

e da transparência das ações governamentais.  Portanto, o avanço tecnológico surge como 

ferramenta essencial para aproximar a população da função governamental, fornecendo 

resposta à pressão da sociedade no sentido de controlar/fiscalizar os atos do Estado, 

especialmente, no que tange à corrupção, exigindo maior transparência e accountability na 

gestão da coisa pública. (NUNES CARVALHO SOBRAL DE SOUZA; FREIRE SOARES, 

2019). 

Nesse contexto de Governo Eletrônico, observa-se um conjunto crescente de dados e 

informações nos mais diversos sistemas informatizados da esfera pública. Inicialmente, as bases 

de dados dos sistemas estruturadores, como o Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (SIAFI), o Sistema de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e o 



 

19 

 

 

 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), entre outros, já se 

caracterizavam em fontes inestimáveis de informação (BALANIUK, 2010). 

No entanto, o modelo da nova gestão pública está se transformando. Uma série de 

mudanças conectadas e centradas na tecnologia da informação terá um papel essencial na atual 

e na próxima onda de mudança da Administração Pública. Trata-se de um movimento em 

direção à “Governança da Era Digital (GED)”, que envolve a reintegração de funções na esfera 

governamental, a adoção de estruturas holísticas e orientadas para as necessidades e a 

digitalização progressiva dos processos administrativos. Esse modelo de governança coloca na 

Tecnologia da Informação (TI) e nos sistemas de informação o papel central das mudanças que 

promovem uma ampla gama de alterações na forma como os serviços públicos são organizados 

e fornecidos aos cidadãos. Portanto, a tecnologia deixa de ser apenas um instrumento que 

possibilita ganhos de eficiência para se tornar uma solução que ajuda a moldar o próprio serviço 

público. A GED pode, ainda, propiciar a criação de mudanças autossustentáveis, em uma ampla 

gama de efeitos tecnológicos, organizacionais, culturais e sociais intimamente conectados 

(DUNLEAVY et al., 2006). 

2.2 O uso dos dados governamentais pelos Tribunais de Contas e as diretrizes nacionais 

e internacionais 

Os Tribunais de Contas são órgãos responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à 

legalidade, legitimidade e economicidade, prestando, dessa forma, o auxílio ao Poder 

Legislativo no exercício do controle externo, conforme competências constitucionais e 

privativas estabelecidas nos artigos 70, 71, 72, §1º, 74, §2º e 161, parágrafo único, da 

Constituição Federal de 1988. 

No exercício de sua função constitucional, os Tribunais de Contas, por meio de suas 

fiscalizações, possuem prerrogativa para solicitar informações sobre a arrecadação e a aplicação 

de recursos públicos.  Fato importante observado é que “estes órgãos são repositórios do maior 

número de informações da Administração Pública, referentes aos 5.570 municípios, aos 26 

Estados e ao Distrito Federal” (CASTRO, 2018).  

De forma a exemplificar a abrangência desses repositórios, em especial aqueles 

digitais, Aquino et. al (2021) realizaram um estudo que buscou analisar a trajetória da 

automatização da coleta de dados pelos Tribunais de Contas na fiscalização de governos 

municipais no Brasil.  Verificou-se que essa automatização, nos últimos 26 anos, se 
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desenvolveu com os Tribunais adotando Sistemas de Coleta de Dados (SCD). Ressalta-se que 

foram analisados apenas os SCD focados em dados orçamentários e contábeis. Contudo, sabe-

se que os diversos Tribunais de Contas têm sistemas para coletar dados de outra natureza como, 

por exemplo, de obras, licitações e atos de pessoal. 

Esses autores concluem que o fenômeno de coleta de dados é um processo dinâmico e 

o período de 1994-2020 mostra apenas o início do surgimento das infraestruturas digitais dos 

Tribunais e a convergência dos aparatos da coleta de dados fiscais e da lógica de auditoria 

remota. Nas implicações para o controle externo, reforçam que a automatização induz a 

definição dos processos de auditoria e de contabilidade em Tribunais e órgãos públicos 

fiscalizados (jurisdicionados), além de eventuais aplicações de inteligência artificial nessas 

bases (AQUINO; LINO; AZEVEDO, 2021).  

Há de se ter em mente, contudo, que a existência de diversas bases de dados 

disponíveis ao controle não garante que seja possível extrair informações capazes de se 

transfigurar em indícios ou provas relativas a atos ilícitos cometidos. Portanto, “o problema 

central que se impõe aos analistas e auditores é como lidar com a complexidade, a diversidade 

e o gigantesco volume de informações passíveis de análise” (BALANIUK, 2010). 

Para viabilizar o uso sistemático dessas bases de dados pelos órgãos de controle, é 

imprescindível o uso de metodologias, ferramentas e técnicas que possam estruturar o processo 

de análise de grandes volumes de dados, considerando as necessidades específicas da área de 

controle externo. Uma dessas técnicas é a “Extração de Conhecimento”, que utiliza informações 

contidas em bases de dados e descobre relacionamentos de interesse que não são diretamente 

observados pelo especialista no assunto. Essa técnica é útil também para validar um 

conhecimento previamente extraído.  Uma etapa dessa técnica é a “Mineração de Dados” (Data 

Mining), que pode ser definida como um processo que explora grandes quantidades de dados 

procurando identificar relacionamentos entre variáveis, por meio do reconhecimento de 

padrões, regras de associação ou sequências temporais (BALANIUK, 2010). 

O uso crescente da internet pela sociedade em geral, somado ao processo de 

informatização das atividades dos três poderes (Legislativo, Judiciário e Executivo), resultou 

em um ambiente em que o volume de dados criado cresce em escala exponencial.  O uso de 

ferramentas e tecnologias de Big Data, combinadas com Inteligência Artificial, passa a ser uma 

opção para que gestores públicos e privados possam armazenar e processar tudo o que é gerado 

eletronicamente.  No âmbito dos Tribunais de Contas, essas tecnologias têm muito o que 

contribuir com a função do controle externo, para que os analistas e auditores possam enfrentar 
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a complexidade e o volume de dados atualmente disponíveis (NUNES CARVALHO SOBRAL 

DE SOUZA; FREIRE SOARES, 2019).  

Isso também é uma diretriz internacional da INTOSAI1 às Entidades de Fiscalização 

Superiores (EFS), conforme se pode extrair da Declaração de Moscow (2019) e da Carta de Foz 

do Iguaçu (2019). De acordo com a Declaração de Moscow, 

As EFS são encorajadas a formar os auditores do futuro capazes de: trabalhar 

com análise de dados, ferramentas de inteligência artificial e avançados 

métodos de análise qualitativa; reforçar a capacidade de inovação; atuar como 

parceiros estratégicos; compartilhar conhecimento e gerar previsões. 

O uso de análise de dados nas EFS é uma inovação necessária, que transforma 

os dados em uma fonte de recursos para a promoção da eficiência, prestação 

de contas, eficácia e transparência da Administração Pública. 

No que tange ao volume de dados à disposição das entidades de Controle, a declaração 

prossegue: 

A posição singular das EFS dentro do setor público permite-lhes captar uma 

grande quantidade de dados das entidades fiscalizadas. O emprego de técnicas 

de análise de “Big Data” ao longo do processo de fiscalização permite às EFS: 

 Sintetizar dados obtidos de diferentes departamentos, setores, níveis de 

governo e regiões, o que permite a síntese dos dados obtidos para 

encontrar soluções para problemas do governo com um todo. 

 Combinar abordagens de coleta de dados (captação própria, externa, 

ambas) para prover uma atualização regular dos dados e permitir um 

acompanhamento em tempo real de problemas críticos ou de áreas de 

maior risco. 

Já a Carta de Foz do Iguaçu, no escopo da Diretriz 1 – Aproveitar as oportunidades 

trazidas pela revolução da informática para aprimorar os seus processos de trabalho e adequá-

los às novas demandas sociais –, estabelece que os Tribunais de Contas do Brasil devem: 

9. Construir bases de dados adequadas às suas necessidades de fiscalização. 

Deve-se, por um lado, evitar a coleta de dados como um fim em si mesmo e, 

por outro, buscar a construção de bases estruturadas, integradas e sistêmicas, 

pensadas a partir de objetivos de fiscalização previamente estabelecidos. 

10. Automatizar análises e processos simples e repetitivos, na medida do 

possível, realocando a força de trabalho para atividades mais analíticas. Isso 

                                                 

1 INTOSAI - The International Organization of Supreme Audit Institutions (Organização Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores)  
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demandará programas de capacitação dos servidores dos Tribunais de Contas 

neste campo de conhecimento, especialmente na análise de dados. 

2.3 O contexto da análise de dados e as novas tecnologias no ramo da auditoria 

2.3.1 Características originárias da atividade de auditoria 

Para entender o porquê dessas diretrizes da INTOSAI às Entidades de Fiscalização 

Superiores (EFS), é necessário refletir algumas características da atividade de auditoria que 

vinha sendo desempenhada nas últimas décadas. 

No contexto empresarial, a auditoria externa pode ser entendida como um mecanismo 

de governança corporativa, cuja função é evitar potenciais conflitos entre acionistas e gestores 

e garantir a divulgação de informações contábeis confiáveis (CARCELLO; HERMANSON; 

YE, 2011) 

De acordo com o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa2, a 

auditoria independente apoia o conselho de administração e a diretoria no sentido de assegurar 

a integridade das demonstrações financeiras da organização, sendo que a atribuição principal 

do auditor independente é emitir, observadas as disposições aplicáveis, opinião sobre se as 

demonstrações financeiras preparadas pela administração representam adequadamente, em 

todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da organização 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015-). 

Contudo, o relatório de auditoria é, na maioria das vezes, elaborado alguns meses após 

o encerramento do ano fiscal, sendo baseado em dados históricos e não traz nenhum elemento 

prospectivo (MANITA et al., 2019). 

No que tange à auditoria governamental brasileira, verifica-se que a primeira 

competência atribuída aos Tribunais de Contas, de acordo com o art. 71, inciso I da CF/88, é a 

apreciação das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer 

prévio, elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.  Esse tipo de controle pode ser 

classificado, com relação ao momento em que é realizado, como a posteriori. Ou seja, o 

controle que ocorre posterior à realização do ato.  De acordo com GUERRA (2012), esse 

controle tem o “(...) propósito de rever o ato para confirmá-lo, se legal e regular, corrigi-lo, 

                                                 

2 Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, 5ª edição, 2015 
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no caso de eventuais defeitos apurados ou desfazê-lo, por via da revogação ou declaração de 

nulidade”. 

Ainda no contexto das auditorias públicas e das atribuições e competências dos 

Tribunais de Contas, o controle pode ser do tipo prévio, definido como aquele que “antecede 

a realização do ato administrativo, com o objetivo de evitar procedimento contrário ao 

ordenamento jurídico” ou  concomitante que “é exercido no momento em que se realiza o ato 

administrativo, quando se busca acompanhar a regularidade da ação empreendida pela 

Administração Pública, com o escopo de evitar distorções e proceder a correções imediatas 

(...)”(COSTA, 2006). 

É possível destacar no ordenamento jurídico previsões para os controles do tipo prévio, 

a exemplo do art. 113, § 2º da Lei n.º 8.666/93, que permite aos Tribunais de Contas solicitar, 

para fins de exame, os editais de licitação em momento anterior à realização do certame, e 

concomitante, conforme o art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, que atribui competência 

ao Tribunal de Contas da União (TCU) para realizar auditorias.  Não obstante, a regra geral 

para a atuação do Controle Externo nas últimas décadas tem sido a realização do controle a 

posteriori, incluindo-se a fiscalização de atos e contratos da Administração Pública. 

Torna-se importante atentar que, a depender do intervalo de tempo entre a ocorrência 

do ato e a sua fiscalização, as ações saneadoras e corretivas podem se tornar intempestivas, 

influenciando na efetividade das ações do Controle Externo (CARLOS MIRANDA, 2020; 

PÓVOA, 2019).  

Além da questão do momento em que o controle é realizado, é importante também 

destacar a forma com que os relatórios são apresentados. Observa-se que eles são normalmente 

rígidos, destacando as ilegalidades e incongruências, porém sem fornecer recomendações para 

os problemas identificados nos dados históricos (MANITA et al., 2019). 

Contudo, conforme já exposto, o processo de digitalização da sociedade, da indústria, 

dos negócios e do próprio Governo, permitirá que muitas dessas características sejam alteradas, 

fazendo com que a atividade de auditoria também seja direcionada à modernização, por meio 

da incorporação de novas tecnologias, tornando-a apta a absorver, analisar e interpretar grande 

volume de dados e, a partir deles, melhorar a qualidade da auditoria e fornecer análises mais 

inteligentes em tempo real (DAI; VASARHELYI, 2016; MANITA et al., 2019). 
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2.3.2 Novos rumos da auditoria 

Alguns estudos vêm apontando as transformações na atividade de auditoria, 

destacando principalmente o impacto da incorporação de novas tecnologias nesse ramo. Dai et 

al. (2016) imaginam a Auditoria 4.0 a partir da avaliação dos efeitos e do uso de tecnologias de 

ponta presentes na Indústria 4.0, como Internet das Coisas, Internet de Serviço, Sistemas Ciber-

Físicos e Fábricas Inteligentes. 

Antes de se chegar na concepção da Auditoria 4.0, é possível verificar a evolução 

desde a geração 1.0 até a 3.0.  As auditorias manuais tradicionais (Auditoria 1.0), cujas 

ferramentas são basicamente lápis, papéis e calculadoras, estiveram presentes por séculos e 

atenderam a diversas necessidades.  A segunda geração surgiu a partir da década de 1970 e é 

entendida como a auditoria apoiada pela tecnologia da informação (TI).  Nesse estágio 

(Auditoria 2.0), identifica-se o uso de ferramentas como Excel e softwares CAAT3 (Computer 

Assisted Audit Techniques). Por sua vez, a Auditoria 3.0 contempla a inclusão de ferramentas 

de Big Data e ferramentas analíticas para a análise de auditoria (DAI; VASARHELYI, 2016). 

Na concepção da quarta geração, imagina-se que a Auditoria 4.0 fará uso de 

equipamentos de coleta de dados, como sensores, computadores de bordo e módulos de 

software para coletar dados de dentro da empresa e de partes externas, como fornecedores e 

clientes, armazenando em mundos virtuais espelhados (armazenados em nuvem) em tempo 

quase real. Serão construídos modelos para monitorar a qualidade do produto, identificar falhas 

de máquina, reduzir custos e auxiliar na tomada de decisões a partir de técnicas de análise de 

dados.  Assim, o processo de auditoria dependerá intensamente da representação dos dados e 

dos processos no mundo espelhado e das relações analíticas não apenas entre dados financeiros, 

mas principalmente entre dados não financeiros e financeiros (DAI; VASARHELYI, 2016). 

Conforme será demonstrado ao decorrer deste estudo, acredita-se que estamos a implementar a 

geração 3.0 de auditoria nos Tribunais de Contas brasileiros, especificamente pela análise do 

caso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), detalhado nos capítulos que 

seguem. 

                                                 

3 CAATs (Computer Assisted Audit Techniques) podem ser definidas como um método de auditoria que usa 

ferramentas de software de computador para consultar dados de negócios para produzir relatórios que aprimorarão 
uma auditoria. CAATs têm sido usados por muitos anos para complementar os métodos de auditoria mais 
tradicionais. As ferramentas CAATs incluem ACL (Audit Command Language), IDEA, Excel, Access e SQL Server. 
Disponível em (http://www.dataconsulting.co.uk/knowledge-base-what-are-caats/) 
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Por sua vez, Manita et al. (2019) investigam transformação digital da auditoria e como 

essa digitalização pode melhorar o papel da auditoria como mecanismo de governança.  Os 

autores destacam que esse processo aumentará a relevância da auditoria, permitirá que as 

empresas de auditoria ofertem novos serviços e incrementará a qualidade da auditoria, 

principalmente por possibilitar a análise de todos os dados do cliente. Acrescentam ainda que 

um novo perfil de auditor surgirá, bem como uma cultura de inovação dentro das firmas de 

auditoria. 

Nessa transformação digital, Análise de Dados, Big Data e Inteligência Artificial (IA) 

são as tecnologias mais utilizadas pelas firmas de auditoria para evoluir seus processos e ofertas 

de serviços (EARLEY, 2015; MANITA et al., 2019; MONTES; GOERTZEL, 2019).  Nesse 

sentido, firmas de auditoria vêm investindo em novas ferramentas de IA, a exemplo da KPMG 

com o IBM's Watson, da Deloitte com o Argus e da PriceWaterhouseCooper com o Halo 

(KOKINA; DAVENPORT, 2017), em Análise de Dados e Big Data (ALLES; GRAY, 2016; 

EARLEY, 2015; MANITA et al., 2019). 

A seguir serão abordadas as características das supramencionadas tecnologias e como 

cada uma pode contribuir na transformação digital da auditoria. 

2.3.3 Análise de Dados (AD) aplicada à Auditoria 

Segundo a Oracle4, Analytics é o processo de descobrir, interpretar e comunicar 

padrões significativos em dados. Por meio da análise de dados, é possível mapear insights e 

informações relevantes as quais, de outra forma, talvez não fosse possível detectar. Essa 

maneira de examinar um conjunto de dados com o objetivo de encontrar tendências e tirar 

conclusões vem sendo feita cada vez mais com o auxílio de sistemas e softwares especializados. 

As Entidades de Fiscalização Superiores (EFS) estão sendo encorajadas pela INTOSAI 

a investir na formação de auditores do futuro de forma a capacitá-los a trabalhar com análise de 

dados e avançados métodos de análise qualitativa, considerando  ainda como uma inovação 

necessária (INCOSAI, 2019).  No mesmo sentido, essa tendência já era percebida na iniciativa 

privada. Segundo PWC (2015), uma das Big Four5, o currículo dos cursos de contabilidade 

                                                 

4 Disponível em https://www.oracle.com/uk/business-analytics/what-is-analytics/ 

5 Big Four é a nomenclatura usualmente empregada para se referir às quatro principais empresas de auditoria do 

mundo. Nesse grupo se incluem a Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) e KPMG, 
ordenadas da maior para a menor em termos de receita (Disponível em: 
https://www.statista.com/statistics/250479/big-four-accounting-firms-global-revenue/). 
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deve ser atualizado para atender às novas demandas do mundo dos negócios, advindas 

principalmente pelo processo de digitalização de indústrias e empresas. Possuir habilidades em 

análise de dados, gerenciamento de informações e linguagens de programação se torna 

extremamente valioso. 

O uso de Análise de Dados em auditoria é recente quando comparado a outras áreas 

como marketing e recursos humanos. É comum também a situação em que empresas já possuem 

procedimentos de coleta de grandes quantidades de dados sobre clientes, ambiente externo, 

transações, concorrentes etc., porém poucas delas conseguem avançar para a próxima etapa do 

processo que é analisá-los e aplicá-los nos seus negócios (EARLEY, 2015).  Segundo estudo 

realizado pela KPMG, 85% dos gerentes pesquisados perceberam que um de seus maiores 

desafios era descobrir como analisar melhor os dados coletados (CAPITAL, 2014).  Esse 

cenário faz com que o ambiente para implementação de AD em auditoria seja promissor e 

encorajado. 

Recorrendo aos estudos recentemente publicados acerca do tema, podem ser 

destacados quatro benefícios do uso de AD no ramo de auditoria.  O primeiro é a condição que 

permite aos auditores a possibilidade de testar um número maior de transações. De fato, o uso 

de tecnologia e de análises de alta potência permitirão que a totalidade das transações de um 

cliente, ou seja, 100% da população, seja examinada. Com isso, os profissionais vão ser capazes 

de classificar, filtrar e analisar milhares ou até milhões de operações, identificando outliers, 

erros, anomalias, tendências, riscos, fraudes etc (ALLES; GRAY, 2016; EARLEY, 2015; 

MANITA et al., 2019). 

Um segundo benefício explorado é o aumento da qualidade das auditorias por meio da 

possibilidade do fornecimento de maiores insights sobre os processos dos clientes.  As técnicas 

de análise de dados processam os dados brutos, criam indicadores e estatísticas de forma que a 

interpretação desses seja rápida, o que permite que os auditores apresentem conclusões 

relevantes e precisas.  A AD pode ser utilizada para comparar “o que aconteceu” com o que 

“deveria acontecer”, identificando pontos de melhoria ou desvios nos processos e sistemas 

(ALLES; GRAY, 2016; EARLEY, 2015; MANITA et al., 2019). 

O terceiro benefício do uso de AD é a melhoria na identificação de fraudes (GRAY; 

DEBRECENY, 2014; NIGRINI, 2018).  Isso devido à utilização de ferramentas de AD em 

grandes conjuntos de dados e à possibilidade de identificação de outliers e transações suspeitas 

como aquelas que se utilizam de números redondos (NIGRINI, 2019). 
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O quarto consiste na utilização de dados não financeiros, a exemplo daqueles oriundos 

de recursos humanos, clientes, fornecedores, marketing, etc., incluindo-se dados externos ao 

ambiente da empresa auditada, para criar análises e modelos preditivos que auxiliem tanto na 

auditoria quanto na tomada de decisão por parte dos clientes (EARLEY, 2015). 

Há de se considerar que, sendo a AD um conjunto de técnicas, ferramentas e 

procedimentos, o investimento nela deve ser alinhado e coordenado com a etapa de coleta e 

organização de dados, incluídos os financeiros e os não financeiros. E, considerando a variedade 

de tipos e formatos, bem como a propriedade de serem estruturados ou não, o uso do Big Data 

na auditoria tem sido cada vez mais estudado e utilizado. 

2.3.4 Big Data aplicada à Auditoria 

Conforme mencionado, a quantidade de dados eletrônicos gerados no mundo cresce 

cada vez mais na medida em que a vida das pessoas se torna mais digital.  O uso de smartphones, 

computadores, sensores, dispositivos de gravação de vídeo com reconhecimento e análise de 

imagem, internet das coisas (IoT), todos conectados pela internet, contribui para uma imensa 

produção de dados dos mais variados tipos.  Com o progresso da TI, em termos do aumento do 

poder da computação (melhores hardware e software), se tornou possível o desenvolvimento 

de conjuntos de Big Data, os quais contemplam novas formas de coleta, armazenamento e 

processamento de informações de modo a aumentar a disponibilidade e usabilidade dos dados.  

Da mesma forma, o progresso nos novos métodos de análise e raciocínio, na inteligência 

artificial, no computer thinking e na automação de processos criaram possibilidades poderosas 

de acesso e uso da informação de novas maneiras que seriam impossíveis com os métodos 

tradicionais (MACIEJEWSKI, 2017). 

A literatura traz muitas definições para o constructo Big Data. Uma definição simples 

descreve os conjuntos de Big Data por seu grande volume, velocidade e variedade (LANEY, 

2001). Assim, foi proposta uma definição tripla abrangendo os “três Vs”: Volume, Velocidade, 

Variedade. O relatório produzido pelo D. Laney (2001) faz observações sobre o tamanho 

crescente dos dados, a taxa crescente em que são produzidos e a gama crescente de formatos e 

representações empregadas (WARD; BARKER, 2013). Atualmente, os conjuntos de dados 

tornaram-se muito maiores, mais rápidos e ainda mais variados.  

Além disso, outros dois “Vs” foram acrescidos – Veracidade, relacionado ao controle 

de conteúdo dos dados, e Valor, atributo que garante que as informações coletadas possuam 

valor agregado. Nessa perspectiva, Big Data pode ser definido como uma abordagem holística 
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para gerenciar, processar e analisar conjuntos de dados que possuem atributos descritos como 

5 “Vs” (ou seja, volume, variedade, velocidade, veracidade e valor) de forma a possibilitar o 

surgimento de insights que entreguem valor de forma sustentável, medindo o desempenho e 

estabelecendo vantagens competitivas (WAMBA et al., 2015). Outras definições possíveis são: 

Dados que são grandes demais para serem colocados em um banco de dados 

relacional e analisados com a ajuda de softwares de pacotes de estatística e 

visualização de desktop – dados, talvez, cuja análise requer software 

massivamente rodando em paralelo em dezenas, centenas ou mesmo milhares 

de servidores (JACOBS, 2009). 

 ...um fenômeno cultural, tecnológico e acadêmico que se baseia na interação 

de: (1) Tecnologia: maximizar o poder de computação e a precisão algorítmica 

para coletar, analisar, vincular e comparar grandes conjuntos de dados. (2) 

Análise: baseando-se em grandes conjuntos de dados para identificar padrões 

para fazer reivindicações econômicas, sociais, técnicas e legais. (3) Mitologia: 

a crença generalizada de que grandes conjuntos de dados oferecem uma forma 

superior de inteligência e conhecimento que pode gerar insights que antes 

eram impossíveis, com a aura de verdade, objetividade e precisão (BOYD; 

CRAWFORD, 2012).  

A Oracle afirma que Big Data é a derivação de valor da tomada de decisão de negócios 

baseada em banco de dados relacional tradicional, acrescida de novas fontes de dados não 

estruturados, oriundos de novas fontes como blogs, mídias sociais, redes de sensores, dados de 

imagens e outras formas de dados, que podem variar em tamanho, estrutura, formato e outros 

fatores (DIJCKS, 2012; WARD; BARKER, 2013). A Microsoft define sucintamente Big Data 

como sendo o termo cada vez mais usado para descrever o processo de aplicação de poder 

computacional - o mais recente em Machine Learning e Inteligência Artificial (IA) - a conjuntos 

de informações massivos e muitas vezes altamente complexos (REDMOND, 2013).  Nessa 

última definição, já é possível perceber a relação entre as tecnologias de Machine Learning, 

Inteligência Artificial e Big Data. 

Retornando à definição baseada nos atributos, é importante destacar que diversos 

estudos aprofundam questões específicas associadas ao “V” da Veracidade, que está 

relacionado com a integridade, incluindo questões de confiança e incerteza com relação aos 

dados e o resultado da análise desses (ALLES; GRAY, 2016; APPELBAUM, 2016; MANITA 

et al., 2019).  Isso porque grande parte dos trabalhos realizados em auditoria se baseia na 

evidência, a qual, pelas normas de auditoria atuais (internacionais e nacionais), é entendida 
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como toda a informação utilizada pelos auditores para formar a opinião de auditoria6.  Deve ser 

suficiente, apropriada, adequada e confiável. Appelbaum (2016) alerta que as fontes externas 

de Big Data podem ser “confusas”, não possuindo garantia de procedência e verificabilidade. 

Assim dizendo, as origens dos dados podem não ser claras e seus arquivos de log incompletos. 

Isso faz com que, de acordo com as normas vigentes, tal evidência deva ser considerada menos 

confiável para a auditoria.  Trata-se, portanto, de um ponto de atenção no uso dessa tecnologia 

aplicada ao processo de auditoria. 

Em que pese a necessidade de atenção à veracidade dos dados de um Big Data, são 

relatadas inúmeras vantagens em sua utilização no ramo da auditoria.  Algumas dessas são 

similares àquelas listadas na seção prévia da Análise de Dados, pela razão de a aplicação de 

técnicas de AD nos conjuntos de Big Data ser comum. Uma das vantagens listadas é derivada 

da possibilidade de se afastar do processo de amostragem para testar toda a população.  Isso é 

viabilizado na medida em que os auditores passam a ter acesso rápido (Velocidade) a todas as 

informações (Volume) de determinado cliente, por exemplo, todas as transações de compra, ou 

todas as notas fiscais emitidas.  Dessa forma, a descoberta de “red flags” e outros outliers 

suspeitos são facilmente identificáveis (ALLES; GRAY, 2016; EARLEY, 2015). 

Outro benefício é a possibilidade de identificar correlações inesperadas, advindas não 

só da totalidade dos registros, mas também da variedade dos dados armazenados em um Big 

Data. Essa variedade pode ser construída a partir de dados oriundos das mais diversas fontes e 

formatos, resultados do processo de ‘datificação’, que pode ser entendido pela capacidade de 

transformar em dados muitos aspectos do mundo que nunca foram quantificados antes. Assim, 

torna-se possível correlacionar esses dados (não financeiros) com dados financeiros, o que 

permite, inclusive, agregar valor à auditoria, uma vez que isso proporciona o surgimento de 

insights para os clientes e de previsões (ALLES; GRAY, 2016). 

A utilização de Big Data na auditoria também possibilita uma vantagem no combate à 

fraude.  Isso também é resultado da variedade dos dados.  Ou seja, como parte das informações 

contidas em um Big Data pode ser separada tanto fisicamente quanto conceitualmente dos 

dados contábeis, fica difícil para os fraudadores manipular todos os elementos utilizados para 

disfarçar uma fraude.  Por exemplo, informação contábil de venda e estoque comparada com 

informações de sensores nos armazéns (ALLES; GRAY, 2016; DAI; VASARHELYI, 2016). 

                                                 

6 NORMAS BRASILEIRAS DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO (NBASP) - Nível 2 - Princípios Fundamentais 

de Auditoria do Setor Público (INSTITUTO RUI BARBOSA, 2019) 
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Por meio da aplicação do Big Data, o processo de coleta de dados é automatizado, 

gerando uma economia de tempo para o auditor que pode se concentrar na análise da informação 

oriunda das trilhas de auditoria, podendo, inclusive, fornecer novos serviços de auditoria aos 

clientes (DAI; VASARHELYI, 2016; EARLEY, 2015; MANITA et al., 2019).  Avaliação de 

políticas públicas e de programas governamentais são, no setor público, exemplos de “novos 

serviços” que as Entidades de Fiscalização Superiores (EFS) podem ofertar, conforme se 

observa na Declaração de Moscou7:  

As EFS podem se beneficiar da execução de pesquisas analíticas de “big data” 

na fase preliminar das auditorias (fiscalizações). Isto encurtará o tempo de 

trabalho em campo e permitirá um acompanhamento e um monitoramento 

regulares.  

[...] 

As EFS poderiam avaliar a coordenação entre os diferentes níveis de governo 

para aferir a sinergia entre programas públicos, políticas e estratégias. 

Caso o mandato legal e o contexto permitam, as EFS estão em posição ideal 

para avaliar a coerência de políticas públicas e se concentrar em questões e 

abordagens transversais, e em uma perspectiva abrangente do governo como 

um todo. 

[...] 

Para fortalecer o potencial analítico, as EFS podem estabelecer unidades de 

análise de problemas específicos (por exemplo, compreensão de risco e 

gerenciamento de risco, avaliação de programas, entre outros). (Grifo do 

autor) 

2.3.5 Inteligência Artificial aplicada à Auditoria 

Muito embora o conceito de inteligência artificial tenha sua origem em décadas atrás, 

mais precisamente na década de 50, observou-se um grande período de estagnação e frustração 

nos estudos e investimentos, conhecido “AI Winters”. Contudo, a melhoria em velocidade, 

disponibilidade e escala da infraestrutura de tecnologia da informação, principalmente pelo 

advento de máquinas muito mais rápidas (aumento da capacidade de processamento), uma 

maior capacidade de armazenamento (storage) e muito mais dados populacionais (Big Data), 

tornaram possível a retomada de investimentos em IA. 

Wirtz et al. (2019) avaliaram seis definições de inteligência artificial e, com base 

nessas, derivaram uma definição integrativa de IA como sendo a “capacidade de um sistema 

                                                 

7 DECLARAÇÃO DE MOSCOU (INCOSAI, 2019) 
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de computador mostrar comportamento inteligente semelhante ao humano, caracterizado por 

certas competências essenciais, incluindo percepção, compreensão, ação e aprendizagem” 

(WIRTZ; WEYERER; GEYER, 2019).  

A indústria está adotando IA em larga escala. Os investimentos na última década em 

IA têm sido bastante expressivos. As gigantes da tecnologia, a exemplo da Google, Microsoft 

Corporation e Baidu, quadruplicaram as despesas com IA no período de 2010 a 2015, 

aproximando-se de US$ 8,5 bilhões (ISSA; SUN; VASARHELYI, 2016).  

Na mesma linha, os governos de diversos países vem reconhecendo a relevância da IA 

na ciência e na prática, bem como todo o potencial inovador para o setor público e o impacto 

previsto nas taxas de crescimento econômico e na competitividade internacional (ISSA; SUN; 

VASARHELYI, 2016). Em particular, os Estados Unidos e a China lançaram várias iniciativas 

de IA de alto custo. Por exemplo, o Conselho de Estado da República Popular da China emitiu 

uma diretriz com um investimento total de US$ 147,8 bilhões para que o país se torne um 

inovador global no campo da IA até 20308 (Conselho de Estado da República Popular da China, 

2017). 

A despeito do crescente investimento em pesquisas de IA, observou-se que aquelas 

aplicadas à área pública ainda são incipientes e carecem de descrição das aplicações e dos 

desafios associados (WIRTZ; WEYERER; GEYER, 2019). No que tange às soluções de IA, 

observou-se que organizações públicas e escritórios governamentais em todo o mundo já estão 

desenvolvendo e testando essas aplicações, todavia não são capazes de acompanhar a 

velocidade observada nos negócios privados (MEHR et al., 2017). 

No que diz respeito à área de auditoria, observa-se que as “Big Four” empresas de 

auditoria têm investido em IA e estão cooperando com os fornecedores de sistemas de IA para 

fazer com que esses sirvam para fins de auditoria.  Nesse sentido, Issa et al. (2016) citam a 

KPMG que, em março de 2016, anunciou que trabalharia com o IBM Watson para aplicar a 

tecnologia de computação cognitiva às suas ofertas de serviços profissionais. Na mesma linha, 

os autores trazem o caso da Deloitte, que está colaborando com a Kira Systems Inc.9 em um 

sistema de análise de contratos, para criar modelos cognitivos que examinam um grande número 

                                                 

8 Disponível em https://www.mfa.gov.cn/ce/cebr//por/szxw/t1479093.htm 

9 Kira é uma empresa de IA legal sediada no Canadá. https://kirasystems.com/ 
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de documentos complexos, extraem e estruturam informações textuais para uma melhor análise, 

auxiliando os auditores na tarefa de revisão de documentos. 

Produções na academia também apontam no mesmo sentido, podendo-se citar o 

trabalho realizado por Sun e Vasarhelyi (2018), que avaliaram o uso de deep learning10 no Big 

Data para explorar documentos de texto relacionados à auditoria, uma vez que o dado no 

formato textual (geralmente não estruturado) é muito comum nesse campo.  Como resultado, 

os autores afirmam que aprendizado profundo de máquina é uma técnica eficaz e eficiente para 

extrair automaticamente tópicos, palavras-chave, entidades, sentimentos, emoções, eventos e 

outros metadados importantes de texto semiestruturados. 

Além da compreensão de textos e processamento de linguagem natural, há também 

perspectivas da aplicação de deep learning para reconhecimento de fala, reconhecimento visual 

(processamento de imagens e vídeos) e análise de dados estruturados, voltados à execução de 

procedimentos de auditoria.  É defendido que a utilização dessas técnicas pode auxiliar os 

auditores tanto na identificação de informações quanto no apoio ao julgamento (SUN, 2019). 

Contudo, existem desafios no uso dessas tecnologias na esfera pública.  Wirtz, 

Weyerer e Geyer (2019) estabeleceram, após realizar uma revisão de bibliografia com 17 

estudos ligados aos desafios da IA no contexto do setor público, quatro categorias de desafios 

diferentes os quais devem ser superados: (i) implementação da tecnologia, (ii) legislação e 

regulação da aplicabilidade da tecnologia, (iii) ética e (iv) paradigma comportamental.  

Especificamente à atividade de auditoria, Issa, Sun e Vasarhelyi (2016) levantam mais 

um desafio relacionado à integração das evidências oriundas do uso de dados de Big Data, 

processados muitas vezes por meio de algoritmos de IA e machine learning. Essas técnicas 

podem gerar uma quantidade de indícios e/ou evidências de irregularidades não obtidas 

anteriormente pelas técnicas tradicionais de auditoria.  O que se observa, por muitas vezes, é 

que a informação advinda das trilhas de auditoria que operam nesses bancos de dados ou não 

podem ser utilizadas como evidências de auditoria ou são utilizadas apenas como evidências 

suplementares.  Isso obriga que o auditor colete outras evidências legalmente válidas conforme 

normas e regulamentos que regem a atividade de auditoria (APPELBAUM; KOGAN; 

VASARHELYI, 2018).  Portanto, torna-se necessário enfrentar esse problema da integração 

                                                 

10 Deep learning (aprendizado profundo) O aprendizado profundo é uma técnica avançada de aprendizado de 

máquina; desenvolve redes neurais artificiais hierárquicas para abstrair recursos de dados reunindo conhecimento 
e extraindo padrões de dados brutos (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016). 
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das evidências e a sua regulamentação. Ou seja, entender como esse ambiente irá confrontar 

com as regras atuais de evidência, o tipo de dados a serem aceitos como evidência, etc.  Esse 

ponto se relaciona com a categoria (ii) definida por Wirtz, Weyerer e Geyer (2019). 

No contexto do paradigma comportamental, há de se refletir acerca dos efeitos que a 

automação e o aparecimento de tecnologias disruptivas podem ter na substituição da força de 

trabalho, a exemplo do que já aconteceu no passado, como na revolução industrial ou no 

advento da energia elétrica. Coloca-se a questão se o uso dessas tecnologias substituirá ou 

suplementará a força de trabalho na área de auditoria (ISSA; SUN; VASARHELYI, 2016).  O 

estudo de Frey e Osborne (2013) conclui que mais de 45 por cento das ocupações atuais são 

suscetíveis à automação nos próximos dez a 20 anos, sendo que a probabilidade de substituição 

de contadores e auditores é muito alta, girando em torno de 94 por cento. 

No entanto, se por um lado a automação pode implicar a destruição de certas 

ocupações, por outro pode dar origem a empregos novos e diferentes que não existiam no 

passado. Nesse sentido, de forma a suavizar as mudanças e silenciar os impactos negativos no 

contexto de substituição e transição da força de trabalho, as organizações públicas podem iniciar 

programas educacionais, como cursos de treinamento ou workshops para que seus funcionários 

desenvolvam e fortaleçam habilidades específicas de IA (WIRTZ; WEYERER; GEYER, 

2019). No que tange à auditoria governamental, pode-se observar a orientação da INTOSAI às 

EFS no sentido de encorajar a formação dos auditores do futuro capazes de: trabalhar com 

análise de dados, ferramentas de inteligência artificial e avançados métodos de análise 

qualitativa (INCOSAI, 2019). 

2.4 A efetividade e a eficiência das ações do controle externo  

É certo que o art. 37 da CF/88 estabeleceu para toda a Administração Pública a 

obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Conforme já discutido, a Carta Magna, no art. 70, determinou que a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada poder. 

O Instituto Rui Barbosa, ao emitir o volume II das Normas Brasileiras de Auditoria do 

Setor Público (NBASP), consolidou a tradução oficial de diversas Normas Internacionais das 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) emitidas pela INTOSAI. A ISSAI 300, que 
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abordou os princípios fundamentais de Auditoria Operacional, definiu os princípios de 

economicidade, eficiência e efetividade como: 

O princípio da economicidade significa minimizar os custos dos recursos. Os 

recursos usados devem estar disponíveis tempestivamente, em quantidade 

suficiente, na qualidade apropriada e com o melhor preço. 

O princípio da eficiência significa obter o máximo dos recursos disponíveis. 

Diz respeito à relação entre recursos empregados e produtos entregues em 

termos de quantidade, qualidade e tempestividade. 

O princípio da efetividade diz respeito a atingir os objetivos estabelecidos e 

alcançar os resultados pretendidos. (INTOSAI, 2016) 

Muito embora as ações dos órgãos de controle externo busquem aferir a observância 

desses princípios nos atos praticados por seus jurisdicionados, é bem verdade que os atos 

executados pelos Tribunais de Contas, tanto administrativos quanto de controle externo, 

também devem buscar a efetividade e eficiência.  Ou seja, levando-se em conta que o principal 

“produto” entregue aos cidadãos é a fiscalização dos recursos públicos, operacionalizada 

principalmente pela execução de auditorias, inspeções, além, é claro, da elaboração dos 

pareceres prévios das contas de governo, deve-se perseguir entregar esses “produtos” com 

maior qualidade possível, viabilizada por ações de controle externo eficientes e efetivas. 

Portanto, a escolha dos objetos de auditoria deve ser precisa, tempestiva, abrangente e 

materialmente relevante, de forma a entregar à sociedade o máximo com os recursos 

disponíveis. Essa seleção é parte de um processo interno de trabalho dos Tribunais de Contas 

que considera, entre outros inputs, a análise de risco e a relevância dos possíveis objetos de 

auditoria, utilizando-se, por muitas vezes, de processos de amostragem. 

Nesse cenário, esse artigo busca compreender como o uso de tecnologias de Big Data, 

Análise de Dados e Inteligência Artificial (IA) pode auxiliar os Tribunais de Contas a exercer 

suas competências, redefinindo ou reorientando seus processos de trabalho em busca de uma 

maior eficiência e efetividade nas ações do controle externo. 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

3.1 Método utilizado na construção do referencial teórico 

Para a elaboração da revisão de literatura apresentada no capítulo anterior, utilizou-se 

o método de Revisão Sistemática de Literatura, adotando-se o protocolo RSL (VALENTIM, 

2021). As definições utilizadas no referido protocolo estão expostas no Quadro 1, a seguir: 
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Quadro 1 Aplicação do protocolo RSL 

PROTOCOLO RSL DESCRIÇÃO 

Objetivo Geral 

Identificar estudos que relacionem iniciativas e tendências do uso de Big 

Data, Análise de Dados e Inteligência Artificial (IA) no campo da Auditoria, 

com foco na Governamental e nas Entidades de Fiscalização Superiores 

(EFS). 

Fontes de Informação  

Pesquisadas 

Web of Science (WoS) 

EBSCO  

Base Integrada da FGV – Todo acervo todo o acervo bibliográfico do 

Sistema de Bibliotecas FGV 

Restrição temporal 
Período Pesquisado: 

Foram consideradas publicações realizadas no período de 2010 a 2022 

Critérios de Inclusão e 

de Exclusão 

Inclusão: 

Textos do campo da Ciência da Computação; 

Textos do campo das Ciências Sociais e Humanas (inclui Administração e 

Administração Pública) 

Textos do campo da Economia; 

Textos do campo da Política e Governo; 

Textos do campo da Tecnologia da Informação; 

Textos analisados por especialistas (Double Blind Review); 

Exclusão: 

Textos não analisados por especialistas (Double Blind Review); 

Textos de outras áreas do conhecimento 

Campos Pesquisados 

Campos Pesquisados: 

Título 

Palavras-Chave 

Resumo 

Procedimentos de 

Seleção 

Procedimento realizado nos textos recuperados: 

Leitura do abstract dos textos recuperados, no intuito de verificar a 

pertinência do conteúdo ao objetivo geral deste trabalho 

Procedimentos de 

Análise 

Critérios: 

Identificação de iniciativas ou tendências do uso de Big Data, Análise de 

Dados e Inteligência Artificial (IA) no campo da Auditoria (pública e 

privada). 

Palavras-Chave 

Utilizadas 

Palavras-Chave Utilizadas: 

Auditoria; Auditoria Pública; Auditoria Governamental; Big Data; Análise 

de Dados; Inteligência Artificial; Entidades Fiscalizadoras Superiores; 

Os parâmetros utilizados nas buscas (subconjuntos de palavras chaves, níveis de 

restrição, como filtros de áreas do conhecimento) e os resultados obtidos (quantidade de artigos 

retornados) na base do provedor de conteúdo Web of Science e na base integrada da 

FGV/EBSCO se encontram no apêndice I dessa dissertação. 



 

36 

 

 

 

Conforme previsto no protocolo RSL, para todas as buscas realizadas, observou-se a 

restrição temporal (publicações a partir de 2010) e a restrição de revisão (Double Blind Review).  

Muito embora a restrição de área de pesquisa (campos de conhecimento) já estivesse prevista 

no protocolo RSL, optou-se por não aplicar esse filtro no primeiro nível de restrição da 

pesquisa.  Isso foi feito para ter uma ideia da quantidade bruta de artigos relacionados às 

palavras-chave da busca.  

Os níveis seguintes de restrição foram aplicados de forma a conseguir artigos mais 

relacionados ao tema, mas que não reduzissem demasiadamente o quantitativo de resultados.  

Todos os artigos do último nível de restrição foram submetidos aos procedimentos de seleção 

e análise, bem como aqueles cuja magnitude viabilizava a sua inclusão, mesmo a consulta não 

possuindo a restrição de área do conhecimento prevista no protocolo RSL. 

Após aplicação dos procedimentos supramencionados, foram adicionados à revisão de 

literatura 17 artigos do provedor de conteúdo WoS e 14 da base integrada da FGV/EBSCO.  

Outros artigos, referenciados nesses artigos, também foram objeto de consulta. Essa revisão 

sistemática de literatura serviu de base para validação dos constructos da pesquisa e 

aprimoramento do capítulo anterior de revisão bibliográfica. 

3.2 Constructos e itens identificados na revisão de literatura 

Os constructos foram identificados durante a revisão de bibliografia e serão avaliados 

no caso estudado por meio da coleta e análise dos dados obtidos no decorrer da pesquisa.  São 

constructos dessa pesquisa: 

• Controle externo; 

• Big Data; 

• Análise de dados (data analytics) 

• Inteligência Artificial;  

• Efetividade e eficiência do controle externo; 

Ainda com base no referencial teórico, especificamente no capítulo2.3, elaborou-se o 

Quadro 2 que consolida as aplicações, vantagens e resultados advindos do uso das tecnologias 

de Análise de Dados, Big Data e Inteligência Artificial na atividade de auditoria. Essa relação 

servirá de apoio para avaliação da aderência do caso estudado à produção acadêmica nacional 

e internacional guiando, inclusive, a coleta de dados primários e secundários. 
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Quadro 2 Principais características, aplicações, vantagens e resultados advindos do uso das 

tecnologias de Análise de Dados, Big Data e Inteligência Artificial 

ITENS IDENTIFICADOS NA REVISÃO DE LITERATURA REFERÊNCIA 

Aumento dos investimentos realizados em Análise de Dados, Big 

Data e IA por parte das firmas de auditoria 

(ISSA; SUN; VASARHELYI, 

2016) 

Alinhamento aos direcionamentos internacionais da INTOSAI  (INCOSAI, 2019) 

Alterações no perfil do auditor (auditor do futuro) 
(INCOSAI, 2019; WIRTZ; 

WEYERER; GEYER, 2019) 

Transição de um método de amostragem para uma auditoria 

completa de dados (100% das transações de um cliente) 

(ALLES; GRAY, 2016; 

EARLEY, 2015; MANITA et 

al., 2019) 

Aumento da qualidade das auditorias (fornecimento de maiores 

insights) 

(ALLES; GRAY, 2016; 

EARLEY, 2015; MANITA et 

al., 2019) 

Melhoria na identificação de fraudes  

(ALLES; GRAY, 2016; DAI; 

VASARHELYI, 2016; GRAY; 

DEBRECENY, 2014; 

NIGRINI, 2018) 

Uso de Dados Não Financeiros (incluindo-se dados em outras 

origens e formatos - Big Data) agregando valor à auditoria 
(ALLES; GRAY, 2016) 

Economia de tempo na coleta de dados com orientação da auditoria 

para tarefas de alto valor agregado 

(DAI; VASARHELYI, 2016; 

EARLEY, 2015; MANITA et 

al., 2019) 

Análise em tempo real, concomitante ou preditiva (EARLEY, 2015) 

Alterações nos processos de trabalho 

(EARLEY, 2015; MANITA et 

al., 2019; MONTES; 

GOERTZEL, 2019) 

3.3 Apresentação e descrição do método de pesquisa utilizado 

Esse trabalho possui uma abordagem qualitativa, utilizando-se o método de estudo de 

caso explanatório, uma vez que se busca, por meio de dados empíricos, examinar o pressuposto 

da pesquisa, qual seja, “o uso de tecnologias de Big Data, Análise de Dados e Inteligência 
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Artificial, por parte dos Tribunais de Contas, altera, redefine ou reorienta os processos internos 

de trabalho relacionados à atividade de controle externo”. 

De acordo com a taxonomia de Yin (1994), o presente estudo é do tipo 2, único e 

incorporado (várias unidades de análise).  Caracteriza-se também como um estudo longitudinal, 

direcionado ao processo (Process Driven), na medida em que se buscou identificar como o 

processo de incorporação dessas tecnologias pode ter promovido alterações significativas nos 

processos de trabalho e, por conseguinte, ter alterado a eficiência e/ou a efetividade das 

atividades exercidas pelo Tribunal de Contas. 

3.3.1 Unidades de análise 

As unidades de análise propostas são potenciais detentoras de informações que podem 

ajudar na identificação e na percepção das possíveis alterações nos processos internos 

relacionados à atividade de controle externo, resultantes da adoção de novas tecnologias na 

atividade de auditoria (YIN, 1994). 

Foram definidas duas unidades de análise, baseadas no nível hierárquico da 

organização. A primeira contemplará a alta administração enquanto a segunda, o corpo de 

servidores. 

3.3.2 Fonte de dados 

Foram utilizadas como fontes de dados:  

• Pessoas (Unidade de análise da alta administração: Conselheiros; Secretários de 

Controle Externos; Secretários e/ou Diretores de TI, etc. Unidades de análise do 

corpo de servidores: Auditores e Técnicos de Controle Externo; servidores das 

áreas de TI e demais atores mapeados a partir das entrevistas iniciais); 

• Documentos: processos de fiscalização; relatórios de atividades dos Tribunais 

de Contas encaminhados ao Poder Legislativo; relatórios automatizados (trilhas 

de auditoria automatizadas); relatórios de análise de riscos; chamados de 

ouvidoria; denúncias e representações; pedidos de fiscalização oriundos do 

Poder Legislativo; etc. 

• Documentos normativos: resoluções/portarias cujo conteúdo se relacionem 

com alterações organizacionais do TC, estabelecimento de processos de trabalho 

e/ou procedimentos; criação de convênios, parcerias ou termos de cooperação; 
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• Documentos administrativos: Propostas orçamentárias; orçamentos; planos de 

capacitação de servidores; contratos de aquisição de produtos e serviços 

correlatos ao tema da pesquisa; etc. 

Por meio da compilação e análise das informações coletadas a partir das diferentes 

unidades de análise, bem como das diferentes fontes de dados, foi possível proceder com a 

triangulação dos dados de maneira que os resultados apresentem a validade interna satisfatória. 

3.3.3 Apresentação do Caso 

O projeto Suricato, desenvolvido no TCEMG, será o caso estudado que possibilitará a 

identificação de aplicações práticas do uso de tecnologias de Big Data, Análise de Dados e 

Inteligência Artificial (IA) nas atividades de controle externo exercido pelos Tribunais de 

Contas brasileiros.  O Suricato foi a concretização de uma política de fiscalização integrada que 

se utiliza de malhas eletrônicas de inspeção, as quais tornam possível o cruzamento de dados e 

informações, disponíveis tanto nos sistemas do Tribunal quanto em sistemas de organizações 

parceiras (fontes externas). No capítulo 4, o caso será descrito detalhadamente ressaltando-se a 

aplicação das tecnologias citadas. 

3.3.4 Coleta de dados 

A coleta de dados se deu primordialmente de duas formas.  A primeira, por meio da 

obtenção de dados primários provenientes da realização de entrevistas semiestruturadas em 

profundidade com Conselheiros; Chefe de Gabinete de Conselheiro; Superintendente de 

Controle Externo; Diretora de Tecnologia da Informação (DTI); Diretor do Centro de 

Fiscalização Integrada e Inteligência – SURICATO; Analistas do TCEMG das áreas do 

Controle Externo, da DTI e do SURICATO. 

Foram utilizados dois questionários11, variando um pouco a forma e o alcance das 

perguntas conforme cada unidade de análise. As primeiras questões da pesquisa foram 

utilizadas para criar um rapport.  De maneira ampla, as entrevistas buscaram abordar: 

• O contexto do Tribunal para a adoção das tecnologias; 

                                                 

11 Os questionários se encontram no apêndice II dessa dissertação 
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• O direcionamento estratégico do Tribunal de Contas e o alinhamento com as diretrizes 

internacionais no sentido de investir em novas formas de auditoria com base nos dados 

(Declaração de Moscow / Carta de Foz do Iguaçu); 

• A destinação de recursos financeiros e humanos na incorporação dessas tecnologias; 

• Se existe ou existiu um projeto para implementação de novas tecnologias e/ou formas 

de manejo de dados voltados à auditoria; 

• A maneira com que o projeto de implementação de novas tecnologias foi gerido no 

Tribunal, abordando critérios de custos, cronograma, resistências (externas ou internas), 

lições aprendidas etc; 

• O nível (grau/ maturidade/ estágio) de utilização de tecnologias de Big Data; IA; Análise 

de dados; 

• A forma com que o Tribunal mensura e registra os principais resultados advindos do 

uso dessas tecnologias; 

• No caso de ter havido alterações nos processos de trabalhos por causa da adoção de 

novas tecnologias, a maneira com que essas mudanças foram formalizadas ou instituídas 

(portarias, resoluções, manuais de orientação, fluxos de processos de trabalho alterados 

etc); e 

• A existência de patrocinadores do projeto. 

A segunda forma de coleta de dados se deu a partir de dados secundários obtidos pelo 

levantamento de registros em documentos, sistemas e no site do TCEMG, dentre os quais se 

destacam: 

• O plano estratégico do TCEMG; 

• A composição da área de TI do Tribunal de Contas, seu orçamento anual, capacidade 

de infraestrutura instalada, quantidade e perfil de recursos humanos etc; 

• As propostas orçamentárias; orçamentos; planos de capacitação de servidores; contratos 

de aquisição de produtos e serviços correlatos ao tema da pesquisa etc. 

• Os processos de fiscalização, cuja abertura se deu como resultado de algum 

processamento eletrônico nas tecnologias estudadas, seu desfecho e o feedback relativo 

à efetividade da ação de controle; 

• Os relatórios de procedimento de apuração preliminar (antes de gerar processos de 

fiscalização); 

• Os relatórios de inteligência e/ou informações estratégicas do controle externo (se 

sigilosos, buscar o quantitativo deles e o volume de recursos apontados); e 
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• Os normativos internos (resoluções/ portarias / manuais) que evidenciem alterações em 

estruturas organizacionais ou em processos internos decorrentes da utilização das 

tecnologias estudadas. 

4 O CASO ESTUDADO 

4.1 A escolha do caso 

Com o objetivo de identificar aplicações práticas do uso de tecnologias de Big Data, 

Análise de Dados e Inteligência Artificial (IA) nas atividades de controle externo exercidas 

pelos Tribunais de Contas do Brasil, foi promovida uma pesquisa inicial a websites ligados ao 

controle externo, em especial aos da ATRICON12 e do IRB13. Na ausência de um Conselho 

Nacional dos Tribunais de Contas (CNTC), essas duas instituições acabam por agir como 

integradoras do sistema de controle externo brasileiro, composto por 33 Tribunais (TCU, 26 

TCEs, TCDF, 3 Tribunais de Contas dos Municípios do Estado, TCMSP e TCMRJ).   

Como resultado, foram identificadas iniciativas em diversos Tribunais14.  A partir de 

consultas específicas nos sites de cada uma dessas Cortes de Contas, o projeto Suricato do  

TCEMG foi escolhido para ser objeto de estudo dessa dissertação em virtude do nível de 

informações disponíveis publicamente, do tempo de existência desse projeto (desde 2011) e do 

alinhamento ao objetivo da pesquisa, que busca relatar não só a utilização das mencionadas 

tecnologias, mas sim como o seu emprego pode alterar os processos de trabalho internos aos 

órgãos de auditoria governamental. 

O projeto Suricato é, segundo seus idealizadores, a institucionalização de uma política 

de fiscalização integrada que se utiliza do desenvolvimento de malhas eletrônicas de inspeção, 

as quais possibilitam o cruzamento de dados e informações, disponíveis nos sistemas do 

                                                 

12 https://atricon.org.br/ - A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), criada no dia 

26 de agosto de 1992, atua com o intuito de garantir a representação, a defesa, o aperfeiçoamento e a integração 
dos Tribunais de Contas e de seus Membros (Ministros, Conselheiros, Ministros Substitutos e Conselheiros 
Substitutos), visando a aprimorar o Sistema de Controle Externo do Brasil em benefício da sociedade. 

13 https://irbcontas.org.br/ - O Instituto Rui Barbosa – IRB é uma associação civil criadas pelos Tribunais de Contas 

do Brasil em 1973 com o objetivo de auxiliar os Tribunais no desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades 
dos Tribunais de Contas. O IRB é conhecido por ser o “braço acadêmico” do Sistema de Controle Externo, por 
conta dos seus eventos, seminários, congressos, revistas técnicas, livros, e por este motivo é que recebeu o slogan 
de ser A CASA DO CONHECIMENTO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. 

14 https://irbcontas.org.br/uso-de-dados-nos-tribunais-de-contas/ e https://irbcontas.org.br/uso-de-robos-pelos-

tribunais-de-contas/ 
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Tribunal e em sistemas de organizações parceiras (fontes externas), para incrementar a ação de 

controle.  

Acrescentam, ainda, que o emprego de ferramentas e metodologias de Big Data 

permite a produção de informações estratégicas, a seleção dos jurisdicionados de forma mais 

assertiva e a instrução mais célere dos processos, graças a obtenção de documentos probantes 

já na fase inicial das fiscalizações.  

Além disso, de acordo com os autores do projeto, o Suricato permitirá a mudança no 

paradigma do controle, uma vez que as informações e o conhecimento produzidos a serviço da 

área finalística do Tribunal resultarão em ações oportunas, assertivas e contemporânea aos atos 

fiscalizados (IRB - INSTITUTO RUI BARBOSA, 2020). 

4.2 O contexto de criação do projeto Suricato 

4.2.1 O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) foi criado pela 

Constituição Mineira de 1935 e composto inicialmente por três membros.  A organização e a 

composição atual (sete conselheiros15) foram estabelecidas na Constituição do Estado de Minas 

Gerais, de 21 de setembro de 1989, que ampliou os poderes e o âmbito de fiscalização, bem 

como ajustou a composição ao que dispõe o art. 7516 da Constituição Federal de 1988.  Trata-

se de órgão de controle externo da gestão dos recursos públicos estaduais e municipais, que 

presta auxílio ao Poder Legislativo, tem sede na Capital e jurisdição própria e privativa sobre 

as matérias e pessoas sujeitas a sua competência. 

O controle externo exercido pelo TCEMG compreende a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e abrange os aspectos de legalidade, 

legitimidade, economicidade e razoabilidade de atos que gerem receita ou despesa pública.  A 

jurisdição e as competências da Corte de Contas Mineira estão detalhadas na Lei Complementar 

nº 102/0817.  O art. 3º dessa Lei totaliza 31 (trinta e uma) competências, dentre as quais se 

                                                 

15 Dos sete conselheiros, quatro são escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo Governador. Entre os 

escolhidos pelo Governador, um deverá ser procedente do quadro de Auditores (quatro membros, de acordo com 
a legislação em vigor) e o outro do quadro de Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal (que tem sete 
membros) 

16 Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e 

fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de 
Contas dos Municípios. 

17 Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008. 
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destacam: a prestação de contas do Governador e dos Prefeitos; a fiscalização dos atos de gestão 

da receita e da despesa públicas; a apreciação, para o fim de registro, da legalidade dos atos de 

admissão de pessoal, concessão de aposentadoria, reforma e pensão; a realização de inspeções 

e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas 

unidades da administração direta ou indireta dos Poderes do Estado ou de Município; a 

fiscalização da aplicação de recurso repassado ou recebido pelo Estado ou por Município, por 

força de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, e a fiscalização de procedimentos 

licitatórios e dos contratos celebrados. 

O TCEMG possui atualmente dez membros, sendo seis Conselheiros (há um cargo 

vago) e quatro Conselheiros Substitutos.  No Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

há sete Procuradores.  A quantidade de colaboradores ativos (servidores efetivos e cargos de 

recrutamento amplo)18 totalizou 981 pessoas, conforme resumo da folha de pagamento do mês 

de agosto de 2022.  Há de se ressaltar que nesse total estão contemplados 549 cargos efetivos 

de Analista de Controle Externo19 e 230 cargos efetivos de Oficial de Controle Externo. Ou 

seja, durante a coleta de dados estavam sendo ocupados 779 cargos efetivos relacionados à 

atividade fim do órgão20. 

A estrutura organizacional do TCEMG, por conta de sua complexidade, não será 

apresentada em sua totalidade nesse trabalho.  Contudo, a Figura 1 destacará a organização da 

Superintendência de Controle Externo, uma vez que esse é o setor responsável pela execução 

das ações de fiscalização e onde se encontra o Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência 

- SURICATO (evolução do Projeto Suricato conforme será detalhado posteriormente). 

  

                                                 

18 Excluindo-se inativos e pensionistas 

19 Denominação do cargo do servidor que exerce a função de auditor.  OBS: Em diversos Tribunais de Contas do 

Brasil esse cargo já se chama de Auditor de Controle Externo.  

20 Fonte: https://transparencia.tce.mg.gov.br/#/ 



 

44 

 

 

 

Figura 1 Organograma da Superintendência de Controle Externo do TCEMG 

 

4.2.2 Os jurisdicionados do TCEMG: O Estado e os Municípios de Minas Gerais 

Neste subcapítulo busca-se dar a dimensão do objeto de controle do TCEMG, 

principalmente por meio das características do Estado e dos municípios de Minas Gerais, bem 

como de seus jurisdicionados, que podem ser entendidos como qualquer número de Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) vinculado ou derivado de qualquer ente ou unidade 

administrativa pública, municipal e estadual, subordinado à jurisdição da Corte de Contas 

mineira. 

Nessa relação constam 17.782 entidades, compostas por secretarias, empresas 

públicas, fundações, fundos, câmaras municipais, sociedades de economia mista, autarquias, 

conselhos, caixa escolar, dentre outros.  A Figura 2 a seguir mostra o agrupamento dos CNPJs 

(jurisdicionados) por regiões do Estado de Minas Gerais, enquanto a Figura 3 exibe os totais 

por tipo de entidade e por grupo. 
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Figura 2 CNPJs de jurisdicionados do TCEMG, por regiões do Estado de Minas Gerais 

 

Fonte: https://www.tce.mg.gov.br/PainelSuricato/Detalhe/1HMP1VN4X0 

Figura 3 CNPJs de jurisdicionados do TCEMG por tipo de entidade e por grupo 

 

Fonte: https://www.tce.mg.gov.br/PainelSuricato/Detalhe/1HMP1VN4X0 

 

Dentre algumas características do Estado de Minas Gerais é expressivo comentar que 

trata-se do 4º maior do Brasil em extensão territorial, com uma área de 586.513,98 km²21. Sua 

população estimada para 2021, segundo dados do IBGE, é de 21.411.923, com densidade 

demográfica estimada de 31,56 hab/km².  Possui o 3º maior PIB do Brasil, estimado em 

                                                 

21 Fonte: https://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/estrutura_territorial/areas_territoriais/2021/ 
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R$ 651,873 bilhões22.  A receita arrecada no Estado totalizou R$ 128.995.497.417,03 no ano de 

2021, segundo dados do portal da transparência23.  A partir dessas informações, pode-se estimar 

o volume de recursos públicos passíveis de fiscalização, haja vista o Princípio do Equilíbrio 

Orçamentário segundo o qual, na LOA, o montante das despesas não pode ser superior ao das 

receitas. 

Importante destacar que Minas Gerais é o estado com maior número de municípios no 

Brasil. São 853 municípios que possuem entre si diferenças relevantes.  A título de exemplo, a 

cidade de Nova Lima lidera o ranking de IDH com 0,813. Por outro lado, a cidade de São João 

das Missões possui índice de 0,529.  As diferenças também variam em relação ao nível de 

arrecadação, conforme apresentado na Tabela 1 e na Tabela 2. 

Tabela 1 As cinco maiores cidades em nível de arrecadação 

CIDADE RECEITAS - 2021 
DISTÂNCIA DA CAPITAL 

(EM KM) 

Belo Horizonte R$ 14.351.048.585,27 0 

Uberlândia R$ 6.498.581.904,05 543 

Contagem R$ 5.266.520.990,63 15 

Betim R$ 4.829.846.323,70 35 

Juiz de Fora R$ 4.746.375.951,96 262 

Tabela 2 As cinco menores cidades em nível de arrecadação 

CIDADE RECEITAS - 2021 
DISTÂNCIA DA CAPITAL 

(EM KM) 

Faria Lemos R$ 24.306.833,78 360 

Senador José Bento R$ 29.698.347,11 432 

São Sebastião do Rio Preto R$ 30.446.805,67 172 

Aracitaba R$ 31.209.310,61 227 

Marmelópolis R$ 31.881.431,33 500 

                                                 

22 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2019) 

23 Fonte: https://www.transparencia.mg.gov.br/estado-receita/receita-consulta-v2/2021/01/12/0/0 
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No somatório de todos os municípios, de acordo com dados disponibilizados no site 

do TCEMG24, obteve-se em 2021 uma arrecadação de R$ 166.369.035.983,02. 

4.3 Suricato – Caracterização desde a concepção do projeto até a estruturação de uma 

área de informações estratégicas 

4.3.1 A concepção do projeto e a busca de dados 

Oficialmente, o Projeto Suricato iniciou em 2011 por meio da edição da Resolução 

nº 10/2011, que implementava a política de fiscalização integrada no âmbito do TCEMG e 

criava a Comissão Permanente de Fiscalização Integrada, cujas atribuições foram definidas na 

Resolução nº 11/2011.  

Contudo, em 2010, a ideia de utilizar a tecnologia da informação nas atividades do 

controle externo, principalmente por meio da produção de malhas eletrônicas de fiscalização, 

foi levada por um membro da Corte de Contas ao Presidente do TCEMG, que aprovou a 

iniciativa e concedeu-lhe autonomia para estruturar a Comissão supramencionada.  Dentre as 

quatorze atribuições previstas na Resolução nº 11/2011, se destacam: 

a) Elaborar proposta de Malhas Eletrônicas de Fiscalização a serem 

desenvolvidas pela Diretoria de Tecnologia da Informação, sob a supervisão 

da Secretaria Executiva do Tribunal, e produzir as informações estratégicas 

destinadas a subsidiar a tomada de decisão pelo Tribunal nas ações de controle 

externo; 

b) Registrar, analisar e encaminhar às Unidades Técnicas competentes 

informações relevantes e os produtos das Malhas Eletrônicas de Fiscalização, 

de forma a subsidiar os procedimentos de controle externo; 

c) Alimentar a Matriz de Risco do Tribunal com os achados provenientes das 

malhas eletrônicas classificados nos focos amarelo e vermelho e com outras 

informações úteis à fiscalização; 

d) Submeter à Unidade Técnica, nos casos em que houver indícios que 

justifiquem a atuação imediata do Tribunal, em até cinco dias, contados da 

conclusão dos trabalhos, relatório sucinto; e 

                                                 

24 Fonte: https://receitas.tce.mg.gov.br/ 
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e) Subsidiar os trabalhos das Unidades Técnicas do Tribunal nas ações de 

fiscalização programadas e episódicas. 

As entrevistas confirmaram que o projeto começou pequeno. Um dos entrevistados da 

alta gestão afirmou que “[...] precisava começar pequeno, o que, como era óbvio que seria na 

base da tentativa do acerto e erro. Inovação não tem outra possibilidade. Você pode pensar 

uma coisa, dá errado. É, começamos com um grupo muito pequeno”.  Essa percepção também 

foi confirmada por outro entrevistado que relatou “a gente começou muito timidamente [...]a 

gente tinha um lema que é assim - se a gente nunca mexeu com isso...então vamos devagar”. 

Em que pese a edição em 2011 dos atos normativos relacionados previamente, 

observou-se que os dois primeiros anos do projeto, aproximadamente, foram voltados a 

estruturação interna do trabalho a ser executado.  Os esforços dessa comissão começaram por 

entender quais dados e informações o Tribunal já possuía em seus sistemas e em seus bancos 

de dados.  Um entrevistado pontuou que a primeira orientação era “conhecer o que a gente tem 

aqui dentro...[...] a gente não sabia o que determinadas unidades faziam, o que (dado) chegava 

naquelas unidades. Na verdade, no início a gente não sabia o que a gente tinha”.  

Essa declaração vem ao encontro de alguns itens do referencial teórico. Primeiramente 

porque confirma a posição dos Tribunais de Contas como repositórios de grande parte das 

informações da Administração Pública, muito por causa do desenvolvimento de Sistemas de 

Coleta de Dados - SCD (AQUINO; LINO; AZEVEDO, 2021; CASTRO, 2018).  São exemplos 

de SCD criados no TCEMG: Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM25); 

Sistema Informatizado de Fiscalização de Atos de Pessoal (FISCAP26); Sistema de Informações 

de Serviços de Engenharia e Obras Públicas de Minas Gerais (SISOP-MG27); Cadastro de 

Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais (CAPMG28).   

Segundamente, pelo fato de que, não obstante seja comum que empresas de auditoria 

coletem quantidade significativa de dados sobre seus clientes, o passo seguinte de processá-los 

e analisá-los ainda é um desafio (CAPITAL, 2014; EARLEY, 2015).  No caso da auditoria 

externa governamental brasileira, os analistas e auditores dos Tribunais de Contas passam a ter 

                                                 

25 https://portalsicom1.tce.mg.gov.br/ 

26 https://portalfiscap.tce.mg.gov.br/ 

27 https://sisop.tce.mg.gov.br/#/login-externo 

28 https://capmg.tce.mg.gov.br/ 
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que lidar com a complexidade, a diversidade e o gigantesco volume de informações passíveis 

de análise (BALANIUK, 2010). 

Vencida essa etapa inicial, os esforços foram concentrados em obter dados e 

informações de outros órgãos públicos, os quais, diferente dos jurisdicionados do Tribunal, não 

tinham a obrigatoriedade legal de compartilhar dados.  Ao longo dos anos o TCEMG celebrou 

diversos acordos de cooperação29, os quais, até 2015, haviam sido firmados com os órgãos 

relacionados a seguir: 

a) Ministério de Trabalho e Emprego para acesso à RAIS; 

b) Receita Estadual para acesso à nota fiscal eletrônica (NFe); 

c) Polícia Civil para os dados do Detran; 

d) Junta Comercial do Estado, e 

e) Estado de Minas Gerais para acesso aos dados de sistemas coorporativos do 

Estado, como Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira), Siad 

(Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços), Sigcon 

(Sistema de Gerenciamento de Convênios) e Sisap (Sistema Eletrônico de 

Administração de Pessoal). 

Em 2020, o TCEMG realizou vinte parcerias, visando a disponibilização de acesso 

mútuo às informações públicas, com diferentes órgãos e instituições, tais como Fundação João 

Pinheiro, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão, Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 

Agência Brasileira de Inteligência, Caixa Econômica Federal, Tribunal Regional Eleitoral de 

Minas Gerais, dentre outros30. 

Dentre as parcerias estabelecidas, se destaca o acordo com a Secretaria de Estado de 

Fazenda para obtenção das informações presentes na Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Quase todos 

os entrevistados o citaram, destacando ineditismo no uso dessas informações por um órgão de 

controle, as quais resultaram na primeira malha de fiscalização produzida pelo Suricato. Um 

entrevistado, reforçando o impacto dessa parceria, citou: 

                                                 

29 Revista Contas de Minas - Edição 10 - marco 2015, disponível em: 

http://www.tce.mg.gov.br/IMG/Revista%20Contas%20de%20Minas/Revista%20Contas%20de%20Minas%20-
%20Edicao%2010%20-%20Para%20site.pdf 

30 Relatório prestação de contas exercício 2020, disponível em: 

 http://www.tce.mg.gov.br/IMG/PrestacaoContas/2020/relatorio_prestacao_de_contas_exercicio_2020.pdf 
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Nós aí subimos um patamar no controle externo do Brasil, que foi pela 

primeira vez que conseguimos, depois de uma longa e penosa negociação com 

a Secretaria de Estado da Fazenda, ter acesso às notas fiscais eletrônicas [...] 

fomos o primeiro Estado do país a ter esse procedimento.  

4.3.2 A primeira malha de fiscalização produzida 

Os entrevistados (alta gestão) mencionaram, de forma unânime, que o primeiro 

trabalho de impacto produzido pela Comissão de Fiscalização Integrada do Suricato foi a malha 

de irregularidades em compras públicas, especialmente na aquisição de medicamentos.  A 

escolha desse objeto se deu em razão da relevância financeira que esse tipo de despesa 

representava no orçamento das prefeituras, cerca de 12,5%. 

No desenvolvimento da malha, inicialmente foi estruturado um banco de preços de 

mercado primário. Ou seja, elaborado a partir das informações contidas nas notas fiscais, como 

descrição de produtos e preços.  Isso era diferente do parâmetro até então utilizado que eram os 

preços de prateleira compilados pela Fundação Getulio Vargas. 

Todavia, não se tratou de um processo simples.  Foram necessários investimentos em 

hardware e em software para poder receber e trabalhar com as NFes em tempo real, muito por 

conta do volume de documentos recebidos (total de 12 milhões de notas e 64 bilhões de reais, 

entre 2010 a 2016). 

Outros desafios enfrentados foram a leitura, a categorização e o agrupamento 

(clusterização31) dos produtos.  Isso por que o campo que contém o produto na nota fiscal não 

é estruturado. Portanto, um medicamento, por exemplo, dipirona, pode variar na forma líquida, 

drágea, dosagem etc.  Ou seja, para conseguir promover uma comparação, era necessário tratar 

as diversas formas de apresentação.  Informações como a fundamentação da Anvisa com o 

preço máximo de venda ao governo (PMVG) e o preço máximo de fábrica foram utilizados 

para avaliação de sobrepreço nas aquisições. Maiores detalhes dessa trilha e das tecnologias 

envolvidas serão detalhados no capítulo 5. 

Assim, o primeiro resultado efetivo do Suricato foi registrado no dia 26 de agosto de 

2014, na sessão da Primeira Câmara. Na ocasião, uma representação formulada pela 

Superintendência de Controle Externo e pela Diretoria de Controle Externo dos Municípios, 

resultou na aplicação de multa ao Prefeito Municipal de Itacarambi no exercício de 2012, com 

                                                 

31 O termo “clusterização” é utilizado com frequência por desenvolvedores, profissionais de marketing, TI ou 

cientistas de dados, e pode ser entendido como forma agrupar e organizar dados ou segmentá-los. 
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determinação de devolução ao erário. A decisão decorreu da identificação de irregularidades e 

evidências de aquisição antieconômica de medicamentos, resultante da malha eletrônica de 

fiscalização acima descrita.  Além dessa representação, a malha temática de medicamentos 

gerou outros 23 processos de representação da Unidade Técnica para responsabilização dos 

ordenadores das despesas, os quais tinham por objetivo a recuperação de R$1.442.835,62 

(2013) e de R$1.420.166,57 (2014). Ressalta-se que essa ação também proporcionou a 

devolução de R$112.079,00 de fornecedor particular à Administração Pública. 

Contudo, as entrevistas revelaram que, muito embora a primeira trilha tenha tido êxito, 

sua repercussão dentro do TCEMG não foi unânime, trazendo à tona algumas resistências ao 

projeto, conforme será abordado na seção 4.3.3. 

4.3.3 As dificuldades iniciais e as resistências ao projeto 

Durante as entrevistas, foi possível identificar algumas dificuldades e resistências que 

o projeto do Suricato enfrentou.  Muito embora o questionário abordasse a resistência com uma 

pergunta específica, por vezes o tópico surgiu de forma espontânea.  A primeira constatação foi 

que as relutâncias foram observadas tanto na alta gestão do órgão quanto nos níveis do corpo 

técnico do Tribunal. 

Cinco entrevistados da alta gestão afirmaram que uma grande fonte de dificuldade era 

originada do desconhecimento de como o Projeto Suricato iria atuar e gerar de valor para o 

órgão.  Segundo um desses, “Era algo desconhecido aqui dentro da casa (TCEMG). Poucas 

pessoas sabiam, poucas pessoas entendiam que era uma área de inteligência. Ainda mais com 

um nome que não começava por Diretoria ou Coordenadoria. O próprio nome32 não falava o 

que significava. ” 

Outros participantes da pesquisa, além de confirmarem o desconhecimento como fator 

gerador de resistência, também citaram a aversão à tecnologia como uma das fontes de 

relutância: 

Desconhecimento do papel de trabalho, do objeto de trabalho, do alcance, dos 

resultados efetivos que o Suricato pode propiciar e subsidiar a casa. Então 

seria desconhecimento e, às vezes, um pouco de aversão até a tecnologia, a 

questões afetas a tecnologia e análise de dados. (Grifo do autor) 

                                                 

32 Inicialmente não foi criada uma área, mas sim, uma Comissão Permanente de Fiscalização Integrada (Resolução 

nº 10/2011) 
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Tudo que é novo incomoda.  Como era uma coisa nova, a questão de análise 

de dados, fiscalização via sistema e as pessoas estavam acostumadas a colocar 

o processo debaixo do braço e um bloco e ir fazer uma fiscalização. Então foi 

uma quebra de paradigma muito grande e a quebra de paradigma gera 

resistência, gera conflito [...] Gera insegurança. (Grifo do autor) 

A aversão à tecnologia foi observada de forma transversal no Tribunal de Contas, 

sobretudo naqueles servidores com mais tempo de serviço.  Para alguns, a mudança do hábito 

“do manuseio do processo físico e passando aquilo para o digital trazia um certo incômodo”. 

Essa necessidade de adequar a forma de trabalho dos auditores, por meio da 

capacitação no uso de ferramentas de tecnologia e análise de dados, foi abordada em artigos 

acadêmicos e pelas orientações da INTOSAI às EFS, conforme referenciado na seção 2.3.5 

(INCOSAI, 2019; WIRTZ; WEYERER; GEYER, 2019).  

Outra resistência surgiu com a entrega da primeira malha de fiscalização (detalhada na 

seção 4.3.2).  Muito embora os produtos dessa trilha de auditoria tenham projetado o Suricato 

para toda a organização e tenha dado visibilidade à área, de acordo com os entrevistados, a 

recepção dela não foi unânime em toda Corte de Contas e houve um posicionamento 

contraditório. Isso por conta de algumas fragilidades nos resultados, como falsos positivos, e 

no encaminhamento feito aos achados os quais poderiam prejudicar o fornecimento de 

medicamentos em diversos municípios. 

Quanto às dificuldades relevantes, pode-se dizer que elas eram relacionadas à carência 

de recursos físicos, organizacionais e humanos.  Foi destacado nas entrevistas que, no início do 

projeto, era muito complicado captar pessoas com conhecimento na área de análise de dados e 

perfil adequado ao setor. Conseguir acesso a bases de dados (de jurisdicionados ou de entidades 

parceiras) protegidas por questões de sigilo (inclusive fiscal) também foi desafiador, bem como 

criar meios e infraestrutura para recebimento dessas informações. 

Não obstante as resistências e dificuldades tenham se feito presentes no decorrer dessa 

trajetória, todos os entrevistados sem exceção, assim como todo o material coletado, apontam 

no sentido de superação de tais adversidades, as quais serão explanadas a seguir. 

4.3.4 A consolidação do Projeto 

Nesta seção são apresentados os principais fatores que possibilitaram a estabilização 

do projeto Suricato, bem como a evidenciação de alguns desses fatores, dentre os quais se 

incluem: a presença de um patrocinador atuante e com forte presença na alta gestão; o 

alinhamento com o planejamento estratégico; o fortalecimento da área de Tecnologia da 
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Informação (TI), por meio de investimentos em recursos humanos e em infraestrutura; a 

transformação do projeto em uma diretoria; o reforço de concursados da área de TI, e a 

integração com o Controle Externo. 

No tocante à existência de um patrocinador e o quão importante foi sua participação 

no projeto, todos os entrevistados pontuaram de forma unânime que o conselheiro idealizador 

da Comissão de Fiscalização Integrada (Resolução nº 11/2011) atuou de forma decisiva na sua 

concretização.  Sendo um dos membros da Corte de Contas mineira, sua entrada com os demais 

conselheiros, com a alta gerência do Tribunal e com órgãos parceiros, permitiram-lhe advogar 

pelo projeto e conseguir apoio interno e interinstitucional.  De acordo com um dos 

entrevistados, 

[...] qualquer projeto sem patrocinador é muito mais difícil.  Muito mais difícil 

um projeto de se estabelecer, seguir em frente, sem sombra de dúvida. [...] Ele 

vestiu a camisa do Suricato. Ele levou o nome do Suricato para até fora do 

país. E sem a participação dele, o envolvimento dele [...] Ele comprou a ideia 

do Suricato. A fiscalização, nada disso teria acontecido. 

Mais de um entrevistado classificou o idealizador do projeto Suricato como um gestor 

de visão. Isso porque, apesar de recentemente o tema análise de dados ser relativamente comum 

nas discussões dos Tribunais de Contas33, à época da concepção, poucos órgãos de Controle se 

debruçavam sobre o tema, com iniciativas mais restritas ao TCU e à CGU34. Tanto que o 1º 

Encontro Nacional sobre Atividade de Inteligência de Controle Externo35, promovido pelo 

Instituto Rui Barbosa, só aconteceu em agosto de 2012, aproximadamente dois anos após a 

concepção do projeto Suricato. A própria rede InfoContas36 (Rede Nacional de Informações 

Estratégicas para o Controle Externo), criada a partir desse encontro, só se concretizou em julho 

de 2013. 

Os participantes da pesquisa também afirmaram que a atuação do conselheiro 

patrocinador foi essencial para firmar convênios e acordos de cooperação com outros órgãos e 

entidades parceiras para o compartilhamento de dados citados na seção 4.3.1.  Essa atitude 

                                                 

33 https://irbcontas.org.br/uso-de-dados-nos-tribunais-de-contas/, publicado em 3 de dezembro de 2020;  

34 Programa mensal do Tribunal de Contas da União. Edição de julho de 2016 - Análise de dados; 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/noticia/%22NOTICIA-A81881F66FA03E90167095573FA7173%22 

35 https://irbcontas.org.br/infocontas/ 

36 A Rede Nacional de Informações Estratégicas para o Controle Externo – InfoContas é o meio que os Tribunais 

de Contas do Brasil dispõem para viabilizar o intercâmbio de dados, conhecimentos, técnicas e procedimentos 
inerentes à atividade de Inteligência de Controle Externo com o objetivo de proporcionar o aumento da eficiência 
das ações de controle, em conformidade com o previsto no art. 37 da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. (https://irbcontas.org.br/infocontas/) 
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tornou possível vencer uma das dificuldades citadas na seção 4.3.3 acerca da obtenção de acesso 

a bases de dados externas, inclusive aquelas protegidas por questões de sigilo. Ressalta-se 

também que o patrocinador do projeto também ocupou a presidência do órgão, conferindo ao 

projeto, ainda mais visibilidade. 

Não há dúvidas de que o papel do patrocinador permitiu solucionar algumas 

resistências e dificuldades iniciais.  Contudo, os entrevistados também foram categóricos ao 

afirmar que outras ações foram tão importantes quanto.  Uma dessas ações foi a incorporação 

da política do uso de dados no planejamento estratégico do TCEMG.  Um dos entrevistados da 

alta gestão afirmou: 

Então hoje o Suricato ficou assim, digamos, irreversível, porque ele teve o 

apoio primeiro da direção [...] foi feito um modelo para ele (o Suricato) ser 

perene [..] se viesse algum presidente que não tivesse simpatia pelo uso 

destacado da TI, e minimizasse ou até mesmo abordasse o projeto.  

O planejamento estratégico é fundamental. O presidente para trocar (abortar 

ou minimizar o projeto), mas tem que estar fundamentado no planejamento 

estratégico. 

A partir da avaliação dos planos estratégicos referente aos períodos de 2015 a 201937 

e 2021 a 202638 foi possível observar a incorporação do uso de tecnologia e análise de dados na 

atividade de Controle Externo e um movimento crescente quando comparados os dois 

documentos de planejamento. 

Constam no plano estratégico de 2015 a 2019, na avaliação do ambiente interno, 

observações acerca do uso de TI e da necessidade de fortalecimento: 

Verificou-se a necessidade de aprimoramento da gestão da informação, 

com vistas a garantir maior acessibilidade, confiabilidade e utilidade às 

informações disponíveis. Como pontos de atenção, destaca-se a baixa 

integração dos sistemas, bem como a multiplicidade de fontes, sem um 

tratamento adequado das informações.  

Nesse contexto, a tecnologia da informação foi considerada um recurso 

valioso para apoiar as atividades do Tribunal. Embora o Tribunal tenha 

alcançado um grande avanço nessa área, foi apontada a necessidade de 

assegurar os investimentos para a atualização do parque tecnológico, 

infraestrutura (processamentos e licenças) e instalações, bem como de 

elaborar o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI – alinhado 

ao Plano Estratégico do Tribunal. (Grifo do autor) 

                                                 

37 https://www.tce.mg.gov.br/planejamento_estrategico/docs/planejamento_estrategico-2015-2019.pdf 

38 https://www.tce.mg.gov.br/planejamento_estrategico/docs/Plano_Estrategico_Janeiro_de_2021.pdf 
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Especificamente acerca do uso de dados no Controle Externo, foi possível destacar 

dois objetivos estratégicos com os quais o Suricato possuía algum tipo de atuação.  O primeiro 

visava “alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo” e possuía como 

iniciativas estratégicas uma ação voltada a “aperfeiçoar os instrumentos de controle prévio e 

concomitante” e outra para “incrementar as ações da política da Fiscalização Integrada 

SURICATO”.  O segundo, por sua vez, alvejava “aprimorar o planejamento das ações de 

fiscalização, com base em critérios institucionais de seletividade e no benefício do controle”.  

Para esse, é possível destacar a iniciativa estratégica de “Definir e implantar política de gestão 

de informações estratégicas, alinhada à política de fiscalização integrada do Tribunal”. 

Na entrevista, pontuou-se como se deu a evolução no uso da análise de dados aplicada 

ao controle externo no decorrer do plano estratégico de 2015 a 2019: 

(o uso da análise de dados) já existia, só que não tínhamos, ainda, consolidado 

a expressão da análise em si. A gente estava mais naquele período preocupado 

com banco de dados. Então, essa ideia da análise de dados, ela surge e se 

fortalece entre nós especialmente no ano de 2018. Quando a gente começa o 

domínio dessas ferramentas da análise e não simplesmente do STORAGE. Ali 

começa essa transição. Então, talvez 2018, tenha sido esse marco entre nós, 

dessa utilização mais massiva da análise e de começarmos com os cursos para 

entender essas comparações. 

Por sua vez, o plano estratégico de 2021 a 2026 contempla diretrizes, objetivos e ações 

muito mais diretamente relacionadas com a análise de dados aplicada ao controle externo. Nesse 

plano, são destacados pontos fortes e fracos atinentes ao ambiente de Tecnologia da 

Informação. Pontos fortes: ótima infraestrutura, potencialidade de inovação e o Centro de 

Fiscalização Integrada e Inteligência – Suricato, que utiliza intensamente a análise de dados e 

aprimora as ferramentas de fiscalização integrada.  Para os pontos fracos, o TCEMG reconhece, 

dentre outros, que existe “a necessidade de qualificação de servidores, colaboradores e 

gestores sobre o uso e análise de dados e de inteligência artificial para o novo papel que os 

Tribunais de Contas devem desempenhar”. 

Das doze diretrizes constantes no plano, uma é específica ao tema desse estudo: 

Diretriz 5. Ampliar e aprimorar a capacidade de captar e analisar dados:  

Ampliar e aprimorar continuamente a sua capacidade de captar e analisar 

dados, com objetivo de qualificar o processo de decisão e conferir maior 

efetividade ao controle externo. 

Outras diretrizes, conforme será abordado nesse documento, se apoiam justamente no 

uso de tecnologias de Análise de Dados, Big Data e Inteligência Artificial. São elas: 
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Diretriz 6. Priorizar os controles preventivo, concomitante e dialógico  

Priorizar os controles preventivo e concomitante, com o objetivo de contribuir, 

tempestivamente, para a adoção de medidas corretivas e de melhoria da gestão 

pública. Também deve fortalecer os instrumentos de controle dialógico e 

aprimorar a comunicação com os jurisdicionados e interessados, bem como 

intensificar e ampliar a utilização de métodos e técnicas de análise de dados 

para fiscalização contínua.  

Diretriz 7. Aprimorar e intensificar as atividades de visão e previsão  

Intensificar as atividades de visão e previsão, com o objetivo de contribuir 

para a efetividade do ciclo de políticas públicas e aprimoramento da gestão. 

Para tanto, deverão ser desenvolvidas capacidades estratégicas de antecipação 

e preparação para alterações previsíveis nas políticas governamentais, 

instituições e práticas de gestão e de antecipação e preparação para as 

tendências previsíveis e disruptivas que afetam o papel do governo e do 

Estado. 

Diretriz 12. Incentivar a inovação e a experimentação 

Fortalecer suas capacidades de inovação e experimentação e promover um 

ambiente de aprendizado e aprimoramento contínuos. Os Tribunais também 

devem apoiar e estimular a inovação e a experimentação voltadas para a 

melhoria dos serviços públicos, observadas as especificidades da 

Administração Pública 

Ao avaliar os objetivos estratégicos, é evidente a adoção da Análise de Dados no 

contexto das atividades do Tribunal.  De acordo com o Objetivo Estratégico nº 4, que objetiva 

desenvolver e implantar uma estratégia de transformação digital, repensando as ações de 

controle no contexto digital, tem-se que: 

A revolução tecnológica impactou profundamente as atividades de controle 

externo. Neste contexto, a utilização da tecnologia da informação deixa de 

ser apenas uma ferramenta, para ser parte do processo de trabalho. O 

processo de coleta e análise de dados aplicáveis ao controle externo passa 

a integrar a ação de fiscalização, sendo, pois, atividade finalística e 

estratégica. A automatização de tarefas rotineiras possibilita a otimização dos 

recursos, enquanto o uso da inteligência artificial qualifica as decisões e 

potencializa os resultados. Portanto, é preciso redesenhar os processos de 

fiscalização a partir de uma nova perspectiva. As inovações tecnológicas 

não apenas acrescentam novos elementos, mas redefinem o processo de 

trabalho, nos níveis estratégico, tático e operacional. O Tribunal se 

compromete, com isso, a aprimorar seus processos internos apoiados por 

tecnologias digitais, ampliando continuamente a sua capacidade de 

captar e analisar dados, com objetivo de qualificar o processo de decisão 

e conferir maior efetividade ao controle externo. (Grifo do autor) 

Por sua vez, o Objetivo Estratégico n. 18, que almeja desenvolver competências 

digitais, disseminar a cultura de dados e implantar a governança de dados e de tecnologia da 

informação alinhada à estratégia, persegue: 
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Promover programas de capacitação dos servidores quanto a análise de 

dados. E instituir conjunto de políticas, processos, papéis e responsabilidades 

associados a estruturas e pessoas da organização, de modo a se estabelecer 

claramente o processo de tomada de decisões e as diretrizes para o 

gerenciamento e uso da tecnologia da informação, tudo isso de forma alinhada 

com a Visão, Missão e metas estratégicas da organização. (Grifo do autor) 

Portanto, conforme pontuado por diversos entrevistados, essa previsão no plano 

estratégico é amplamente divulgada em todo o Tribunal e, por conta disso, vem solidificar os 

alicerces do uso de dados e tecnologia nas atividades constitucionais do Tribunal de Contas 

mineiro. 

Captou-se nos depoimentos que outro ponto crucial para a consolidação do projeto foi 

o fortalecimento da área de TI, por meio de investimentos em recursos humanos e em 

infraestrutura (hardware e software). Conforme apontado na seção 4.3.3, o Tribunal carecia de 

pessoal especializado em Análise de Dados e havia identificado a necessidade de melhor 

estruturar seus bancos de dados.  

Assim, o robustecimento desse setor permitiu-lhe prestar amplo suporte ao Suricato, 

atuando intensamente na organização das bases de dados, com destaque para as adaptações 

operacionais necessárias para importar bases externas oriundas de acordos de cooperação, e na 

construção das primeiras trilhas de auditoria.  A captação no mercado de profissionais com 

experiência em análise de dados e ferramentas associadas foi algo igualmente comentado.   

Em que pese um dos entrevistados ter mencionado que “TI foi uma das áreas que mais 

compreendeu o projeto, a frente até da própria área de negócio”, também se captou nos 

depoimentos uma certa confusão nas atribuições desempenhadas por esse setor e pela equipe 

do projeto.  Isso porque na construção das trilhas, que é área fim (fiscalização), utilizou-se 

inicialmente muito de TI, que é área meio, justamente por possuir e ter coletado no mercado 

profissionais com a expertise necessária para estruturação dos bancos e codificação dos 

cruzamentos.   

Contudo, na medida em que a equipe do Suricato se especializou nos conhecimentos 

em Análise de Dados, nas linguagens de programação e nas ferramentas de visualização de 

dados, ela passou a requerer acesso às bases de dados para que ela mesmo construísse novas 

trilhas e relatórios de informação. Portanto, com o surgimento de outro setor que acessa, 

manipula e gerencia bases de dados, foi necessário dividir as responsabilidades, competências 

e atividades dessa nova área com a TI.  Atualmente, a TI provê todo o ambiente necessário de 
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hardware e softwares, bem como o desenvolvimento de sistemas para que a equipe atual do 

Suricato desenvolva as trilhas de fiscalização aplicáveis ao Controle Externo. 

Além do fortalecimento da infraestrutura de sistemas, houve significativo 

investimento nas instalações do Tribunal, resultando na construção de um prédio que foi 

nomeado de Central Suricato de Fiscalização Integrada, Inteligência e Inovação39.  Trata-se de 

uma edificação de 3 pavimentos com 3.700m2. Nesse edifício um andar é dedicado à TI, outro 

ao Suricato e outro à Superintendência de Controle Externo.  Foi pontuado nos depoimentos 

que a nomeação do terceiro prédio do TCEMG possui um simbolismo nítido de valorização e 

consolidação da política do uso de dados e tecnologia no controle externo. 

Não só houve alterações relevantes na infraestrutura, mas sobretudo na estrutura 

organizacional do Tribunal.  As declarações e documentos coletados evidenciam um dos 

principais movimentos no sentido de consolidação do projeto Suricato, que foi a sua 

transformação em Diretoria.  Tal fato aconteceu no ano de 2015, por força da Resolução 

02/2015, de 04/03/2015, que criou o Centro de Integração da Fiscalização e de Gestão de 

Informações Estratégicas– Suricato40, concedendo status de diretoria à Comissão Permanente 

de Fiscalização Integrada.  

Ao se debruçar detalhadamente sobre essa reestruturação, é possível observar que 

foram criadas assessorias em simetria às coordenadorias da Superintendência de Controle 

Externo (SCE). Atualmente esse espelhamento se mantém, conforme pode ser observado no 

organograma do TCEMG (Figura 1).  Ou seja, para cada diretoria ligada à SCE (Diretoria de 

Controle Externo do Estado; Diretoria de Controle Externo dos Municípios; Diretoria de 

Fiscalização de Atos de Pessoal; Diretoria de Fiscalização de Matérias Especiais) existe uma 

coordenadoria41 no Suricato para trabalhar de forma integrada (Coord. de Fiscalização 

Integrada do Estado; Coord. de Fiscalização Integrada dos Municípios; Coord. de 

Fiscalização Integrada de Atos de Pessoal e Coord. de Fiscalização Integrada de Matérias 

Especiais).  Recentemente foi criada uma nova área no Suricato que é o Laboratório de Análise 

de Dados. 

                                                 

39 https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111622155 

40 Posteriormente, a diretoria foi renomeada para Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência – SURICATO, 

conforme Resolução nº 09/2020 

41 As assessorias do Suricato criadas em 2015 hoje possuem o status de coordenadoria 
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De acordo com os entrevistados, essa estruturação de forma espelhada foi primordial 

para a integração da área de inteligência com a área de Controle Externo, criando proximidade 

e diálogo constante em prol dos avanços na fiscalização.  Um dos entrevistados exemplificou: 

É isso foi mais visível na Coordenadoria de Auditoria dos Municípios42, 

porque ela tem um volume de pessoal maior, nossa coordenadoria com maior 

número de pessoas, 28 servidores lá. E com isso, o coordenador da auditoria 

dos municípios, junto com o coordenador (de fiscalização integrada) dos 

municípios do Suricato, eles começaram a fazer um “bate bola” bom, para 

troca de informações e utilização das informações nas fiscalizações. 

Por fim, no que diz respeito ao reforço do capital humano, foi possível verificar 

iniciativas de difusão de tema análise de dados, como palestras, seminários e cursos para os 

analistas do TCEMG, bem como a seleção inédita de novos concursados com especialidade em 

ciência da computação.  Esses dois itens serão detalhados mais adiante no subtítulo 5.4. 

5 ANÁLISE DAS TECNOLOGIAS APLICADAS PELO SURICATO 

5.1 A difusão da prática da Análise de Dados 

A consolidação do projeto Suricato, evidenciada na seção 4.3.4, vem acelerar de forma 

expressiva a difusão da prática da Análise de Dados aplicada à auditoria externa governamental, 

iniciada há onze anos na concepção do projeto.  A disseminação dessa cultura vem sendo 

realizada por diversas vertentes, dentre as quais se sobressai a divulgação dos produtos do 

Suricato. Nesta seção abordaremos algumas dessas entregas, bem como iniciativas de análise 

de dados provenientes de outras áreas do TCEMG. 

5.1.1 Divulgação de produtos e resultados do Suricato 

De início, pode-se resgatar o primeiro produto do Suricato, resultado da malha 

temática dos medicamentos (seção 4.3.2).  Muito embora tenha havido críticas inicialmente, 

hoje em dia essa é uma trilha de auditoria consolidada. Foi ressaltado em das declarações 

obtidas: 

[...] os produtos da primeira malha que a gente fez nos fortaleceu muito nessa 

resistência, porque não houve um questionamento se quer sobre o algoritmo, 

e isso nos fortaleceu muito [...] tanto que hoje, por exemplo, 10 anos depois, 

o próprio TCU está fazendo uma ação fiscalizatória aí, nos estados, e eu tive 

                                                 

42 Ligada à Diretoria de Controle Externo dos Municípios 
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notícia do Espírito Santo, que é a compra de medicamento, malha a preço 

praticado acima do mercado. Hoje ela está validada. 

Outro exemplo do uso da análise de dados foi a elaboração da malha eletrônica de 

fiscalização do acúmulo ilícito de cargos, empregos ou funções públicas fora das situações 

permitidas pela Constituição da República – CR/88 ou sem compatibilidade de horários.  

A identificação dos indícios de acumulação irregular de vínculos foi obtida a partir da 

existência simultânea de múltiplos vínculos remunerados para o mesmo CPF e no mesmo mês 

de referência. Os indícios de irregularidades, decorrentes do cruzamento dos vínculos de 

agentes do Estado de Minas Gerais e de seus municípios, foram classificados na seguinte 

gradação: 

a. Lícita: quando a acumulação se encontra abrangida pelas hipóteses 

constitucionais e a soma da carga horária semanal não ultrapassa 60 horas; 

b. Média: quando são acumuladas 2 remunerações e/ou proventos, em tese dentro 

das hipóteses constitucionais, mas com soma de carga-horária superior a 60 

horas semanais; 

c. Grave: quando são acumuladas 2 remunerações e/ou proventos fora das 

hipóteses constitucionais, e 

d. Gravíssima: quando são acumulados 3 ou mais remunerações e/ou proventos. 

A malha eletrônica foi executada tendo como referência o mês de novembro de 2017. 

Excluindo-se as situações classificadas como lícitas, verificou-se que a maior parte dos indícios 

de irregularidade se referiam a situações graves, a saber: 82% grave, 10% média e 8% 

gravíssimo. Dentre as situações gravíssimas, identificou-se diversos casos de acumulação de 

três ou mais cargos, sendo que três pessoas acumulavam 07 vínculos com a Administração 

Pública, duas pessoas acumulavam 06 vínculos e 20 pessoas detinham 05 vínculos.  

Contudo, o TCEMG entende que as situações apuradas constituem apenas indícios da 

ocorrência de ilícitos e não evidência de auditoria em si e esse entendimento está de acordo com 

o referencial teórico. Isso porque existe uma preocupação constante acerca da integridade dos 

dados utilizados na fiscalização por malhas eletrônicas, assim como questões que comportam a 

avaliação de confiança e incerteza com relação aos dados e ao resultado da análise desses 

(ALLES; GRAY, 2016; APPELBAUM, 2016; MANITA et al., 2019).   

Portanto, é defendido que as informações advindas de trilhas eletrônicas de 

fiscalização, a exemplo dessa, não podem ser utilizadas como evidências de auditoria ou, se 



 

61 

 

 

 

aproveitadas, somente como evidências suplementares. Isso faz com que o auditor colete outras 

evidências legalmente válidas conforme normas e regulamentos que regem a atividade de 

auditoria (APPELBAUM; KOGAN; VASARHELYI, 2018). 

Deste modo, para a coleta de evidências relacionadas aos indícios identificados, foi 

possível observar que o Tribunal tomou duas iniciativas.  A primeira foi o desenvolvimento de 

um Módulo de Acompanhamento de Indícios de Irregularidades, que disponibiliza os resultados 

da malha eletrônica aos gestores públicos para que eles verifiquem a procedência dos fatos que 

foram apurados, apresentem esclarecimentos e promovam a correção das situações 

confirmadas. 

Faz-se oportuno ressaltar que essa inciativa se coaduna com intenção de manter um 

controle concomitante e dialógico, conforme Diretriz Estratégica nº 6 do plano estratégico 

corrente (seção 4.3.4), tal como altera a maneira de se operacionalizar o controle, posto que as 

possíveis irregularidades são tratadas entre os órgãos de controle e jurisdicionado antes da 

formação de um processo formal e, dessa forma, traz agilidade na medida em que as burocracias 

características do rito processual são evitadas.  Essa agilidade traz uma economia de tempo que 

contribui para a efetividade dessas ações de fiscalização de despesas com pessoal, posto que o 

decurso do tempo nesses casos (com o consequente pagamento de vencimentos irregulares) faz 

com que os recursos públicos despendidos se tornem muito difíceis de se reaver. 

A segunda iniciativa se concentrou em 40 servidores cujas situações foram 

consideradas mais graves, uma vez que acumulavam 184 cargos, funções ou empregos públicos 

em 87 municípios. Após a realização de diligências, foi possível verificar em novas consultas 

ao banco de dados do CAPMG43, no envio de respostas, na apresentação de documentos 

comprobatórios da exoneração ou demissão de servidores e empregados, bem como na sustação 

de contratos temporários, que apenas 03 servidores não haviam tido sua situação regularizada. 

Importante ressaltar que essa trilha é um tipo de auditoria que faz uso de cem por cento 

da base. Ou seja, todos os servidores e empregados cadastrados no CAPMG são auditados. 

Diferentemente disso, o Tribunal só identificaria esse tipo de irregularidade se fosse objeto de 

denúncia, já que uma fiscalização conduzida da maneira clássica, selecionado uma amostra de 

servidores, muito provavelmente seria ineficiente.  Assim sendo, a automação e o uso de 

                                                 

43 Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos Municípios de Minas Gerais 
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técnicas de Análise de Dados contribuem para a eficiência na fiscalização da folha de 

pagamento. 

Isso reforça uma das vantagens do uso de Análise de Dados e Big Data, discutidas nas 

seções 2.3.3 e 2.3.4, a respeito da condição que permite aos auditores avaliar a totalidade das 

transações de um cliente, ou seja, 100% da população (ALLES; GRAY, 2016; EARLEY, 2015; 

MANITA et al., 2019). Esse benefício foi constatado em diversas fiscalizações eletrônicas 

conduzidas pelo Suricato.  Ainda na fiscalização de folha de pagamento foi desenvolvida a 

malha eletrônica de fiscalização do recebimento indevido de remuneração ou benefícios 

previdenciários por pessoas falecidas. Tal identificação foi possível graças ao cruzamento dos 

dados do CAPMG com o Sistema de Controle de Óbitos – Sisobi44, base externa obtida por 

meio de convênio e parte integrante do Big Data do TCEMG. 

Outras vantagens advindas da utilização de Análise de Dados na auditoria são a 

possibilidade de fazer previsões, de comparar “o que aconteceu” com o que “deveria 

acontecer”, de identificar pontos de melhoria, desvios nos processos e fraudes (ALLES; GRAY, 

2016; DAI; VASARHELYI, 2016; GRAY; DEBRECENY, 2014; NIGRINI, 2018).  A 

fiscalização eletrônica sobre o auxílio emergencial mineiro, o Força-Família45, concedido pelo 

Estado de Minas Gerais, é um bom exemplo disso. 

O Suricato propôs e realizou um levantamento que identificou indícios de 

irregularidades no cadastro de famílias elegíveis pelo governo estadual para receberem o 

benefício Força-Família.  Com o apoio da Controladoria Geral do Estado (CGE-MG) e da 

Controladoria-Geral da União (CGU) foi realizado o cruzamento de dados do CadÚnico46, dos 

sistemas informatizados do  TCEMG (como o CAPMG), do SISOBI, da GFIP47 e de 

Informações à Previdência Social, identificando 6.548 pessoas cadastradas como falecidas, 

quase 23 mil famílias com renda per capita acima do limite para o recebimento do benefício e 

quase 48 mil pessoas com vínculo empregatício na data de corte para ter o direito ao auxílio. 

Esses achados serviram de base para que o governo estadual, por meio da CGE-MG e 

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), adotasse as providências no 

                                                 

44 Repositório das informações de óbitos dos cartórios de registro civil de pessoas naturais, utilizado pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para o cancelamento de benefícios de cidadãos já falecidos 

45 O Força-Família é um benefício criado pela Lei Estadual nº 23.801, de 21 de maio de 2021, para ajudar famílias 

de Minas Gerais em vulnerabilidade social. Trata-se de um auxílio no valor de R$ 600,00, a ser pago em parcela 
única a famílias com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa 

46 Cadastro do governo federal para inserção em programas sociais 

47 Guia de Recolhimento do FGTS 
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sentido de evitar os pagamentos com indícios de irregularidades.  Foi ressaltado nas entrevistas 

que essa ação de fiscalização preventiva evitou, tempestivamente, a realização de 

aproximadamente R$ 18 milhões em despesas públicas estaduais indevidas, o que reforça a 

efetividade desse tipo de auditoria.   

Pontuou-se também que, devido à criticidade dessa ação governamental no sentido de 

atender a quem mais precisava, houve um cuidado redobrado para que o resultado do 

levantamento não apontasse falsos positivos. Posteriormente, o próprio jurisdicionado 

(SEDESE), a partir dos dados encaminhados, concluiu que o acerto do Suricato foi de 99,9%. 

A ampla divulgação desses produtos do Suricato contribui de forma significativa para 

a conscientização das vantagens, da eficiência e da eficácia da fiscalização eletrônica, apoiada 

pelo emprego de técnicas de Análise de Dados.  Contudo, existe outro lado importante na 

difusão da cultura do uso de dados na auditoria. Trata-se da utilização de painéis de visualização 

de dados, ou painéis de BI (business intelligence). 

5.1.2 Produção de painéis de business intelligence 

O Suricato passou a produzir informação útil e consumível para seus auditores por 

meio da entrega de painéis e ferramentas de mineração de dados, utilizando-se do conteúdo dos 

bancos de dados (internos e externos) e os cruzamentos das informações neles contidas. Isso se 

sucedeu ao trabalho inicial de entender as bases e organizar os dados que Tribunal já possuía 

(comentado na seção 4.3.1). 

Atualmente o resultado alcançado até o momento dessa iniciativa é materializado em 

mais de 300 painéis de BI produzidos. Acerca dos painéis, um entrevistado pontuou: 

 A gente constrói os painéis como forma de processar uma grande quantidade 

de dados de forma compreensível, fácil, acessível. Desse processamento em 

massa de dados, o Painel é um meio para se compreender o resultado final.  

Até para propor é materialidade risco, ou seja, parâmetros de como essa 

fiscalização vai se levar a cabo. 

No prédio que abriga a Diretoria do Suricato, há gestão pública que se utiliza de um 

painel de bordo (dashboard), com telas de última geração, que possibilita a identificação visual 

de eventuais problemas na gestão pública do Estado e dos municípios (Figura 4).  Definidas por 

critérios científicos, as ocorrências fora dos padrões disparam sinalizadores, mostrados no 

dashboard, e podem conduzir à elaboração d determinadas propostas de ação do Tribunal para 

investigação e correção das irregularidades. 
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Figura 4 Foto da central de monitoramento – Sala de Situação 

 

 

Importante destacar que os painéis criados pelo Suricato não são de uso exclusivo 

desse setor, mas também das Diretoria da Superintendência de Controle Externo (áreas com as 

quais o Suricato se integra, conforme discutido na seção 4.3.4).  Painéis específicos para 

fiscalizações e auditorias também são produzidos conforme a necessidade, a exemplo do Painel 

Covid-19, que foi desenvolvido para visualizar as informações dos contratos de aquisições das 

prefeituras, além de demonstrativos das despesas municipais e estaduais e dos repasses para os 

municípios, todos relativos ao enfrentamento da Covid-19. 

Convém mencionar que diversos painéis são disponibilizados para a sociedade, como 

forma de fomentar o Controle Social. Os portais de “Análise de Dados”48, “Fiscalizando com o 

TCE”49 e “Dados Abertos”50 são uma amostra dessa iniciativa.  As figuras a seguir ilustram 

cada um desses sites.  

  

                                                 

48 https://www.tce.mg.gov.br/painelsuricato/ 

49 https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/#/inicio 

50 https://dadosabertos.tce.mg.gov.br/ 
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Figura 5 Portal de Análise de Dados 

 

Figura 6 Portal Fiscalizando com o TCE 

 

Figura 7 Portal Dados Abertos 
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Identificou-se que a produção de painéis não se limita a dados da atividade fim do 

órgão. Existem demandas internas de dashboards para o aprimoramento da gestão e de 

processos internos. Isso pode ser verificado no depoimento de um dos entrevistados da área de 

TI, a seguir transcrito. 

Análise de dados, por exemplo, aqui no nosso tribunal, que antes estava muito 

voltado para uma área só [...] na área que a gente tem aqui, específica que se 

chama Suricato. Hoje você percebe que várias outras áreas já estão 

trabalhando com análise de dados, haja vista que recentemente, em março do 

ano passado, a DTI51 homologou uma ferramenta, chamada Metabase52, uma 

ferramenta open source, onde a gente colocou seis bases de dados do Tribunal. 

E foi feito o treinamento para todos os servidores da casa. Então, algo que era 

antes direcionado para uma determinada área, hoje se fala em várias. Qualquer 

pessoa que queira ter acesso a mais dados e, antes era só para dados que eram 

recebidos de fora, de jurisdicionais, hoje a gente está falando de análise de 

dados internos também da casa. Hoje já está se falando de análise de dados de 

para sistema de gestão de pessoas. [...] então, a análise de dados que antes só 

se falava para o controle externo, já (se) está trabalhando para análise de dados 

de gestão de pessoas, interna da casa, é algo que já está abrangendo a todos os 

segmentos da casa. 

Foi possível captar evidências dos treinamentos na ferramenta Metabase, conforme 

relação encontrada mais adiante na seção 5.4. 

5.1.3 A ferramenta Mina de Dados e sua incorporação no dia a dia do auditor 

Por fim, outra evidência acerca da propagação da prática de análise de dados nas 

atividades do Controle Externo mineiro é a disponibilização da ferramenta de uso interno 

conhecida como Mina de Dados.  De acordo com os dados levantados em campo, essa aplicação 

foi liberada aos servidores do TCEMG em novembro de 2020 e possui acesso a ferramentas de 

análise de dados.  

Por meio desse sistema, é possível fazer uma pesquisa de vínculos e relacionamentos, 

além de ser possível consultar todos os CNPJs vinculados aos jurisdicionados do Tribunal de 

Contas (total de 17.782 CNPJs conforme seção 4.2.2).  Trata-se de uma ferramenta colaborativa 

de construção coletiva entre servidores do Suricato e das diretorias da Superintendência de 

Controle Externo.  As informações da Mina de Dados são oriundas de diversas bases de dados 

internas e externas. 

                                                 

51 DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação do TCEMG 

52 Metabase é uma plataforma open source de business intelligence e visualização de dados que nos permite gerar 

perguntas/relatórios sobre os dados e mostrar as respostas em formatos que façam sentido, sejam gráficos ou 
tabelas detalhadas. 
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De acordo com os entrevistados: 

A gente construiu uma ferramenta chamada mina de dados, que permite ao 

servidor a ter acesso a informações mais detalhadas sobre o jurisdicionado, e 

não apenas sobre o jurisdicionado, mas sobre o responsável que ele está diante 

num processo. Então, a diretriz estratégica da análise de dados acaba sendo 

levada para a prática por meio da pulverização dessa mina de dados na unidade 

técnica e também nos gabinetes. A gente consegue fazer análise cruzando se 

aquela pessoa tem empresa; se ela tem parentes na Administração Pública; se 

ela já participou de licitações; se ela faleceu ou não. Então, nós temos várias 

informações sobre o responsável e sobre o próprio município. (Entrevistado 

da alta gestão) 

 [...] eu vejo (incentivo) quando o Tribunal passa a dar para a gente a 

possibilidade de acessar alguns sistemas que antes ficavam restritos à área da 

TI área ou do Suricato. Hoje a gente tem acesso à Mina de Dados. A Mina de 

Dados é um sistema que permite vários cruzamentos, então posso cruzar CPF, 

CNPJ. É, então, eu acredito que são eles são movimento positivo... ter acesso 

a esse tipo de sistema, só que depende muito mais da proatividade do auditor. 

(Entrevistado do corpo técnico da SCE) 

A gente tem uma ferramenta chamada Mina de Dados, [...] é um repositório 

de painéis e tem algumas ferramentas interessantes, onde quem faz processos, 

por exemplo, pode jogar o número do processo, o número de CNPJ que vai 

trazer diversas (informações). Exemplo, jogou o número do processo, lá 

aparece quem são as partes, quais são as empresas envolvidas, aparece como 

essas empresas contrataram com o Estado de Minas. Traz diversos subsídios 

para que o analista, na hora que for realizar o processo, tenha uma visão mais 

ampla, baseada no que aquela empresa já fez. (Entrevistado do corpo técnico 

do Suricato) 

Os depoimentos obtidos mostram que há um entendimento e um reconhecimento 

transversal de que o TCEMG busca incorporar o uso de Análise de Dados nas atividades do 

Controle Externo.  Nessa linha também é observada a oferta de cursos e treinamentos os quais 

serão detalhados na seção 5.4. 

5.2 A construção do Big Data do TCEMG 

Conforme abordado nas seções 4.3.1, os trabalhos da Comissão Permanente de 

Fiscalização Integrada, que mais tarde se transformaria em uma diretoria, iniciaram pela 

organização das diversas bases de dados que o TCEMG já possuía em virtude de seus Sistemas 

de Coleta de Dados (SCD), os quais já vinham sendo desenvolvidos ao longo dos anos.   

Somando-se a essas bases, na medida em que convênios e acordos de cooperação 

foram celebrados com entidades parceiras, novas informações passaram a ser incorporadas pelo 

Tribunal.  Isso fez com que a quantidade de dados recebidos e armazenados crescesse de forma 

significativa, com destaque para as informações da NFe, dado o volume de doze mil notas 
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diárias emitidas para os mais de dezessete mil CNPJs sob a jurisdição da Corte de Contas 

mineira. 

Importante ressaltar que os dados não se limitavam aos contábeis.  Além de 

informações financeiras e de execução orçamentária dos 853 municípios de Minas Gerais 

(SICOM), são recebidos, dentre outros, dados: de atos de pessoal (FISCAP), de informações de 

serviços de engenharia e obras públicas (SISOP-MG); do cadastro de agentes públicos do 

Estado e dos Municípios de Minas Gerais (CAPMG); da RAIS (Ministério de Trabalho e 

Emprego); da nota fiscal eletrônica (SEFAZ-MG); do DETRAN (Polícia Civil); da constituição 

de empresas (Junta Comercial do Estado), e dos sistemas coorporativos do Estado, como SIAFI 

(Sistema Integrado de Administração Financeira), SIAD (Sistema Integrado de Administração 

de Materiais e Serviços), SIGCON (Sistema de Gerenciamento de Convênios) e SISAP 

(Sistema Eletrônico de Administração de Pessoal). 

Todo esse acervo configura o volume e a variedade, duas das três características que 

definem um Big Data, segundo a definição dos “3 Vs” de Laney (2001).  Quanto ao terceiro 

“V”, de velocidade, foi possível observar que o Tribunal fez investimentos expressivos para 

garantir a possibilidade de processamento desses dados, quando da aquisição do Exadata53 da 

Oracle. 

Para garantir a velocidade de processamento de dados exigida pelos processos 

de trabalho do Suricato, o Tribunal de Contas também investiu na compra de 

um megacomputador: o Exadata, que oferece a vantagem de ser um 

equipamento exclusivo para trabalhar com o banco de dados Oracle. Segundo 

informações da DTI, a arquitetura lógica do Exadata é alinhada com as ações 

executadas nesse tipo de banco de dados, realizando todas as funções sem 

concorrência de processamento, preservando o desempenho, com consumo de 

hardware adequado, ao mesmo tempo em que realiza um tratamento das 

informações armazenadas de forma consistente, correta, concreta e com baixo 

consumo de energia. 54 

Os depoimentos coletados nas entrevistas reforçam a busca em torno da variedade de 

dados em um Big Data, como observado a seguir.  

                                                 

53 O Oracle Exadata permite que as empresas executem qualquer carga de trabalho do Oracle Database com 

desempenho, escala, disponibilidade e segurança superiores em uma infraestrutura em nuvem e on-premises 
totalmente compatíveis. O Exadata usa um design escalável com otimizações exclusivas que incluem memória 
persistente, descarregamento de consulta SQL e gerenciamento de recursos integrados para otimizar o 
desempenho de OLTP, análise, machine learning e cargas de trabalho mistas executadas em ambientes 
consolidados. Disponível em: https://www.oracle.com/br/engineered-systems/exadata/ 

54 Informativo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ano 2017, nº25, disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/IMG/Revista%20Contas%20de%20Minas/Revista%20Contas%20de%20Minas-25.pdf  
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Na utilização do Big Data, o mais amplo quanto possível [...] Todos os dados 

que você puder colocar dentro do Big Data, pode ter certeza que em algum 

momento eles serão úteis para você. Eu vou dar o caso, por exemplo, de 

enfrentamento que nós tivemos aí com a questão da Covid. Nós só 

conseguimos ter esse dinamismo porque tínhamos muitos dados já 

acumulados de postos de saúde e vacinação em outros momentos. E foi fácil 

fazer essa transposição. (Entrevistado da alta gestão) 

Ademais, constatou-se que o Suricato faz uso da variedade de seu Big Data para 

realizar circularizações de informações financeiras (oriundas do sistema SICOM) com 

informações não financeiras, provenientes de outras bases, inclusive, externas, tanto para dados 

estruturados quanto para não estruturados. 

A gente faz algumas circularizações com dados externos [...] circularização 

externa, se não me falha a memória, é o nome correto da contabilidade para 

falar disso. E, em vários casos em dados não estruturados. Então a gente tem 

que buscar naquele texto onde que está a informação que a gente quer é bater. 

(Entrevistado do corpo técnico do Suricato) 

Dentre as informações não estruturadas presentes no Big Data do Tribunal, mapeou-

se que a manipulação de texto é a mais utilizada atualmente pelo Suricato.  O processamento 

dos campos contidos nas NFes, para fins de formação do banco de preços, e o tratamento de 

editais de licitação para o robô ALICE55 foram iniciativas citadas, as quais, inclusive, fazem 

uso de inteligência artificial para manipulação de textos. Isso corrobora o que Sun e Vasarhelyi 

(2018) pontuaram, no sentido do uso de IA no Big Data para explorar documentos de texto 

relacionados à auditoria, principalmente por conta de ser comum nesse campo a presença de 

dados textuais não estruturados.  O detalhamento das ações mencionadas será abordado na 

seção 5.3.  

Embora a academia já reconheça que o Big Data poderá ser enriquecido com dados de 

novas fontes de dados como blogs, mídias sociais, redes de sensores, dados de imagens (fotos 

e vídeo), além de outros formatos e estruturas, não foi possível identificar no Big Data do 

Tribunal esses tipos de dados (DIJCKS, 2012; WARD; BARKER, 2013).  Contudo, a variedade 

das informações existentes já permite aos auditores ter insights, tanto para a avaliação dos 

processos de controle externo56 quanto para a elaboração de matrizes de priorização.  Esses 

                                                 

55 Robô ALICE (Analisador de Licitações, Contratos e Editais), desenvolvido pelo TCU com a cooperação do 

Ministério da Transparência, Fiscalização e da Controladoria Geral da União produz e envia mensagens eletrônicas 
automáticas contendo um apontamento de riscos sobre as licitações publicadas no dia anterior, considerando 
aspectos como os valores envolvidos e indícios de irregularidades obtidos diretamente dos textos dos editais em 
comparação com a jurisprudência do TCU. Disponível em: https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/issue 
/view/68/101 

56 Processo de controle externo, entendido aqui como a formalização de uma ação de controle externo do TCEMG 
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insights podem ser obtidos a partir das malhas de fiscalização existentes (seção 5.1.1) e da 

possibilidade de mineração do Big Data, seja pelo uso dos painéis de BI (seção 5.1.2) ou da 

ferramenta Mina de Dados (seção 5.1.3).   

Inclusive, o tempo economizado com as automatizações (coleta, tratamento e 

disponibilização) permite que o auditor possa se dedicar à análise das informações provenientes 

das trilhas de auditoria, agregando, dessa forma, valor ao cidadão que, em última instância, é o 

cliente de um Tribunal de Contas. Acerca do ganho de tempo com as automatizações de coleta 

de dados, se reproduz a seguir o exemplo da fiscalização de editais de licitação dos municípios, 

que colabora, inclusive, para a tempestividade das ações do Tribunal e, por consequência, na 

efetividade de sua atuação. Ressalta-se que esse direcionamento do auditor para tarefas de maior 

valor agregado é mencionado na teoria (DAI; VASARHELYI, 2016; EARLEY, 2015; 

MANITA et al., 2019). 

Por exemplo, editais de licitação. Isso facilitou demais as nossas análises. 

Porque você deixa de ter que intimar um município para prestar uma 

informação ou ter que acessar todos os sites. Desenvolveu-se um crawler57 

para ir lá e pegar todos os editais [...] a gente tendo acesso à base de dados de 

editais [...] isso torna a rotina muito mais simples. Porque antes você mandava 

um ofício para cada município, espera resposta, juntada de AR. Era um tempo 

que era muito mais longo. E hoje a gente faz programa e consegue rodar a 

trilha. (Entrevistado da Diretoria do Suricato) 

5.3 As aplicações de Inteligência Artificial e os projetos futuros 

Conforme mencionado na seção anterior, o TCEMG já possui inciativas relacionadas 

ao uso de IA, a exemplo do processamento de informações contidas nas Notas Fiscais 

eletrônicas (NFes) e de editais de licitação para o robô ALICE. Além dessas realizações, foi 

possível identificar a condução de um projeto que visa a fazer uso mais intenso de Inteligência 

Artificial, adaptando, inclusive, o sistema Focus em desenvolvimento no Tribunal. 

5.3.1 Inteligência Artificial na construção do Banco de Preços do TCEMG 

Com base nos dados primários e secundários reunidos, identificou-se o uso de 

Inteligência Artificial no processamento das NFes para formação de um Banco de Preços58 das 

                                                 

57 Crawlers são robôs automatizados que fazem a pesquisa e extração de grande volume de dados em tempo real. 

Principal recurso para os motores de busca na internet, esse tipo de automação também pode ser aplicado a 
estratégias de data analysis em empresas. Disponível em: https://www.crawly.com.br/blog/o-que-e-crawler-robos-

para-coleta-de-dados 

58 https://bancodepreco.tce.mg.gov.br/ 
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compras públicas efetuadas no Estado de Minas Gerais.  Tal porque a NFe pode ser entendida 

como uma fonte de informação semiestruturada.  Apesar de possuir campos com informações 

estruturadas (p. ex. valor do produto, valor do imposto, CNPJ, etc) há um conjunto de dados 

cujo conteúdo é basicamente texto em linguagem natural, como o campo descrição do produto, 

que é justamente o elemento utilizado para identificar os itens semelhantes, agregá-los e 

compará-los.  Isso foi inclusive ressaltado em uma das entrevistas: 

A gente tem uma aplicação de inteligência artificial. Quando a gente recebe 

as notas fiscais eletrônicas, a gente recebe cerca de 12.000 notas fiscais 

eletrônicas diárias no nosso banco de dados, e praticamente em tempo real. Só 

que a nota fiscal, ela tem uns campos de linguagem natural muito, muito 

aberto [...] exemplo, o cara está lá vendendo para Administração Pública, ele 

emite a nota fiscal lá para a prefeitura “X” e ele está vendendo água, água 

mineral. Só que ele escreve água abreviado, ele escreve “água mineral”, ele 

escreve “água 1L”, “água 5L”, “água um litro (extenso)”. A referência dele 

muda. A referência, por exemplo, de unidade. Ele descreve como “fardo”, 

como “unidade”, como “pacote”, como “caixa”. Isso, precisa fazer um 

trabalho ali de inteligência artificial para identificar essas semelhanças. 

Agrupar, uma clusterização. Então, a gente tem um trabalho ali grande, grande 

de detecção do que chega. A gente tem milhares de notas fiscais, às vezes 

vendendo o mesmo [...] essas aplicações já nos ajudam a depurar um pouco 

essa linguagem natural.  

A manipulação desses dados é feita com o uso da linguagem de programação Python59 

e de recursos nativos para encontrar padrões no processamento de texto, a exemplo do Regex60.  

Como resultado, obtêm-se os preços médio, mínimo e máximo, bem como a mediana, a moda, 

o desvio padrão e a amplitude interquartil.  Contudo, não foi relatado o uso de deep learning e 

de bibliotecas específicas como TensorFlow61, Theano62 ou PyTorch63 nas aplicações 

desenvolvidas. 

A elaboração desse Banco de Preços traz benefícios que vão além da fiscalização 

exercida pelo Tribunal de Contas, visto que essa ferramenta foi disponibilizada no site do 

TCEMG para uso de gestores públicos e da sociedade em geral.  Foi destacado, durante o 

                                                 

59 Python é uma linguagem de programação interpretada de alto nível e que suporta múltiplos paradigmas de 

programação: imperativo, orientado a objetos e funcional. É uma linguagem com tipagem dinâmica e 
gerenciamento automático de memória.  Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/python-uma-introducao-
a-linguagem 

60 Biblioteca Regex: Expressões Regulares, também conhecidas como “regex” ou “regexp”, são usadas 
para corresponder a strings de texto, como caracteres, palavras ou padrões de caracteres específicos. 
Isso significa que podemos combinar e extrair qualquer padrão de string do texto com a ajuda de 
expressões regulares. 
61 https://www.tensorflow.org/?hl=pt-br 

62 https://pypi.org/project/Theano/ 

63 https://pytorch.org/ 



 

72 

 

 

 

lançamento desse sistema, que o seu objetivo principal é fornecer elementos para a análise das 

contas públicas pelos órgãos de controle e para tomada de decisão dos gestores públicos em 

seus processos de aquisição. 

O TCEMG vem mudando o seu paradigma de atuação, saindo daquele 

comportamento tradicional de avaliar as despesas públicas, depois que 

elas são realizadas, para ser um auxiliar no processo da compra. Isso irá 

ampliar a transparência aos valores vigentes das contratações, estimulando o 

controle social. (Grifo do autor) 

Percebe-se que o uso dessa tecnologia permitiu ao TCEMG auxiliar o processo das 

compras públicas, ofertando aos gestores públicos uma ferramenta de apoio à decisão.  

Viabilizou também possuir referências para, automaticamente, selecionar contratações que 

aparentem sobrepreço, viabilizando o controle concomitante da despesa pública. 

5.3.2 Inteligência Artificial na análise tempestiva de Editais de Licitação 

Outra aplicação de IA foi observada no processamento dos editais de licitação.  Essa 

iniciativa faz parte do Projeto ALICE64 Nacional, que tem por objetivo desenvolver uma 

ferramenta preditiva de riscos em licitações, por meio do desenvolvimento de uma solução 

nacional em inteligência artificial para análise tempestiva de editais de licitação, com indicação 

de situações de risco, para priorização de análises. 

O projeto ALICE Nacional é o resultado de um desenvolvimento do Sistema ALICE65 

decorrente da cooperação entre os tribunais de contas estaduais e municipais e o TCU, que teve 

início em fevereiro de 2019. Enquanto o ALICE busca as informações de editais no portal de 

compras do Governo Federal (Comprasnet), o ALICE Nacional recebe os editais de licitação 

de estados e municípios, encaminhados pelos respectivos Tribunais de Contas e testa tipologias 

nesses editais e nas atas de realização de pregão eletrônico. Na análise das possíveis 

inconsistências, são identificados padrões que indicam a existência de indícios de 

irregularidade, para os quais se atribuem um fator de risco, definido em função da quantidade 

e da gravidade das inconsistências encontradas, e um grau de materialidade, obtido pelo valor 

estimado da licitação (COSTA; BASTOS, 2020). 

                                                 

64 Análise de Editais e Licitações 

65 ALICE (Análise de Licitações e Editais) foi o primeiro “robô” utilizado no TCU.  Trata-se de uma ferramenta que 

proporciona avaliação preventiva e automatizada dos certames, desenvolvido no âmbito do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e da Controladoria-Geral da União e, posteriormente, disponibilizado pelo TCU que 
continuamente vem acrescentando-lhe novas funcionalidades. 
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A participação do TCEMG consiste justamente na seleção dos editais de licitação de 

seus jurisdicionados para submetê-los à ferramenta ALICE Nacional.  Conforme abordado na 

seção 5.2, uma vez que não é obrigatório o envio dos editais de licitação para o TCEMG, foram 

desenvolvidas soluções tecnológicas automatizadas (crawlers) que os buscam nos portais 

públicos e nos diários oficiais dos municípios.  A partir dos resultados, são identificados falsos 

positivos, falsos negativos e, dessa forma, são propostos ajustes na programação dos scripts, 

nas trilhas e nas tipologias dessa solução.  Na avaliação das saídas desse processamento, foi 

destacada a participação da área fim (unidade técnica) para melhor categorização dos resultados 

e de forma a retroalimentar o processo.  Esse framework de retroalimentação e ajuste de 

soluções em IA é encontrado na literatura, com o objetivo de se enriquecer o Datawarehouse 

específico de auditoria (SUN, 2019). 

Ainda no que tange à análise de editais, foi listada uma aplicação de IA desenvolvida 

no TCEMG para categorizar e classificar certames cujos objetos são de obras e serviços de 

engenharia.  Após a identificação desses editais, critérios de priorização são aplicados, os quais 

podem ser baseados na definição de pesos para relevância, risco, oportunidade e materialidade 

(RROMa) ou estatísticos, como a simulação de Monte Carlo. O resultado dessa priorização é 

entregue a unidade técnica responsável pela auditoria de obras e serviços de engenharia para 

subsidiar suas ações de fiscalização. 

5.3.3 Adequação do sistema Focus 

De acordo com o Relatório de Gestão para o biênio 2019/202066, 

O Focus é um sistema que promove uma maior eficiência e qualidade dos 

procedimentos adotados pelo Tribunal porque possibilita que, em um único 

ambiente, sejam elaborados relatórios e documentos padronizados usando a 

Tecnologia da Informação como grande aliada.  

Além de promover a padronização dos procedimentos do TCEMG, ainda será 

possível pelo Focus visualizar todo histórico de um processo, gerar relatórios 

gerenciais e, dessa maneira, fazer com que ele funcione como uma grande 

base de dados para que se possa medir os benefícios das ações de controle do 

Tribunal para a sociedade. 

Embora a construção desse sistema já estivesse em andamento há dois anos e meio, de 

acordo com o levantado em campo, foi necessária sua reestruturação para que ele estivesse 

preparado para receber tecnologias de IA.  De acordo com um entrevistado da DTI, 

                                                 

66 https://www.tce.mg.gov.br/IMG/2021/Relatorio_Gestao_2019_2020.pdf 
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Já se fala em inteligência artificial, então hoje a gente tem um projeto, o Focus. 

O que é o Focus? São modelos de relatórios padronizados que vão vir desde a 

área técnica até no gabinete, até a sessão plenária. E quando que a gente vai 

trabalhar com a inteligência artificial para saber que aquele tipo de modelo é 

para aquele tipo de processo ou, para aquele tipo de irregularidade, o tribunal 

tem trabalhado com aquele tipo A, B, ou C de modelo. Isso só que a 

inteligência artificial. Então, o que nós estamos fazendo [...] Nós já estamos 

reestruturando esse projeto Focus nosso. Mas aí, é um termo de 

convencimento, porque eu tenho que parar todo o projeto. É um projeto longo, 

porque a forma como ele estava estruturado, ele não estava para recebimento 

de inteligência artificial. Então um projeto longo a gente estava 2 anos e meio 

nesse projeto. Eu vou entregar ele só ano que vem. Que aí eu vou por esse 

projeto e esse projeto já vai estar apto para uma inteligência artificial. 

Esse redesenho do sistema demonstra que o TCEMG já está se preparando para o uso 

de IA, não só para identificação de informações (indícios de fraudes ou irregularidades), mas 

também para apoio à decisão.  Isso pelo fato de que, a partir das características do processo ou 

da irregularidade, o auditor já receberá do sistema Focus a indicação de um modelo de relatório 

ou um de decisão (no caso dos gabinetes) a ser utilizado.  Ou seja, já se percebe o uso de 

tecnologias de IA (aprendizado de máquina e deep learning) fazendo a associação dos objetos 

de fiscalização à jurisprudência do Tribunal.  Nesse contexto, conforme observado na revisão 

de literatura, ficará evidente a utilização dessas técnicas para servir a duas funções básicas na 

análise de dados de auditoria: identificação de informações e suporte ao julgamento (SUN, 

2019). 

5.4 As iniciativas para preparar o Auditor do Futuro 

Na seção 4.3.3, ao se investigar as resistências ao projeto Suricato, identificou-se que 

a aversão à utilização de tecnologia nas atividades do controle externo mineiro foi observada 

em todos os níveis do TCEMG.  Muito disso se explica por conta do controle externo, durante 

muito tempo, ser focado basicamente na observação da legalidade e ser apoiado em 

procedimentos burocráticos.  O próprio hábito de manusear um processo físico persistiu por 

muito tempo, visto que a migração para o processo digital67 ocorreu recentemente, acelerada 

pelas restrições impostas pela pandemia de Covid-19. 

Considerando que, de acordo com a INCOSAI, o Auditor do Futuro é aquele 

profissional capaz de trabalhar com análise de dados, ferramentas de inteligência artificial e 

avançados métodos de análise qualitativa. Fica evidente que qualquer resistência à tecnologia 

                                                 

67 O e-TCE foi lançado em 2017 
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tenha que ser superada para que a força de trabalho da Corte de Contas mineira se amolde a 

essa perspectiva. 

Assim, para diminuir essa relutância e fomentar o uso da tecnologia por seus 

servidores, sobretudo nas técnicas de análise de dados, o Tribunal definiu duas estratégias.  A 

primeira, a difusão da prática de análise de dados, conforme demonstrado na seção 5.1.  Por sua 

vez, a segunda estratégia se apoia na promoção de cursos, seminários, eventos, palestras e 

pesquisas, organizados pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo68.  As 

principais iniciativas nessa vertente foram: 

a. A oferta de um curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em Análise 

de Dados Aplicados ao Controle Externo, oferecido por sua Escola de Contas, 

iniciado em 2017 e concluído em 2018 com a formação de 29 servidores; 

b. A condução da pesquisa “Mineração de textos para agrupamento de dados não 

estruturados”. O estudo visou a proporcionar uma importante ferramenta de TI 

para auxiliar na análise da economicidade das compras públicas, denominada 

“Banco de Preços” (seção 5.3.1). O trabalho foi submetido à comissão 

organizadora do 4º Seminário Internacional sobre Análise de Dados na 

Administração Pública e aprovado para apresentação (formato oficina), 

ocorrida no dia 26/09/2018, no Instituto Serzedello Corrêa - Escola Superior 

do TCU, Brasília. 

c. A realização do webnario Tribunal do Futuro, com objetivo de fomentar a 

discussão de temas altamente relevantes para a atuação dos órgãos de controle, 

como parte do processo de Formulação da Estratégia. O tema abordado na 

segunda edição foi a Tecnologia, Inteligência Artificial e Tribunais. No evento, 

os palestrantes discorreram sobre as tecnologias disponíveis e necessárias à 

atuação dos Tribunais de Contas, compartilhando seus entendimentos sobre as 

soluções tecnológicas para a construção de bases de informações mais seguras, 

úteis e inclusivas. 

                                                 

68 A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo instituída pela Resolução n. 5/94, tem por missão 

promover o desenvolvimento profissional dos servidores do TCEMG, a difusão do conhecimento aos agentes 
públicos municipais e estaduais (jurisdicionados), além de contribuir para o controle social. Foi credenciada em 
2012 pelo Decreto Estadual n. 740/2012, e está autorizada a ofertar e a certificar cursos de pós-graduação lato 
sensu presenciais, na área de controle externo, sem a interveniência de outras instituições de ensino. No ano de 
2016, também foi credenciada junto ao MEC, para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, na modalidade 
à distância. Em setembro de 2018, obteve ainda a renovação do credenciamento estadual por mais 5 anos, sendo 
avaliada com o “conceito A”. 
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d. A organização da palestra sobre o tema “Tecnologia e inteligência artificial e 

Direito: como a 4ª revolução modificará as atividades jurídicas”, ministrada 

pelo professor Marcelo Tostes de Castro Maia em agosto de 2018.  

e. As capacitações na ferramenta Metabase ocorridas no decorrer de 2021 e 2022 

dentre os quais se destacam: “Metabase - Explorando o universo da análise de 

dados”, com 4h de duração e 200 capacitados, e os outros cursos específicos 

para o uso dessa ferramenta nas bases de dados do TCEMG (Metabase - 

SICOM BI, Metabase – CAPMG, Metabase – SISOP; Metabase – SGAP BI; 

Metabase - FISCAP BI).  

As entrevistas também confirmaram o estímulo concedido pela alta gestão do TCEMG 

na formação de seus servidores, inclusive na área específica de tecnologia e análise de dados. 

Pontuou-se: 

A alta administração tem apoiado todos os programas de capacitação dos 

auditores aqui na unidade técnica. [...] Todas as demandas de capacitação que 

a gente submeteu foram aceitas [...] E o que eu percebo, é uma visão minha 

mesmo, é uma mudança nessas demandas, assim, na qualidade dessas 

demandas. A gente via muita demanda, por exemplo, de curso de licitações, 

curso de excel, curso de português, curso de servidores públicos, curso de 

orçamento público. Hoje, as demandas estão voltadas mais para auditorias 

contínuas, análise de dados, ferramentas de programação. Parece que 

surgiu um novo volume de demandas dos auditores. Para se adequarem 

a essas novas tecnologias da informação e a área de inteligência. E não 

apenas aqueles que atuam no Suricato, mas aqueles que estão nas demais 

unidades técnicas. (Grifo do autor) 

Conforme pontuado pelos entrevistados, os servidores do TCEMG têm que apresentar 

um quantitativo mínimo de horas para formação continuada. Contudo, eles próprios que 

escolhem os cursos que desejam fazer, sejam dentre aqueles oferecidos pela sua Escola de 

Contas ou em entidade externa.  E, independentemente de existirem alguns cursos voltados a 

ferramentas de análise de dados, a abrangência desses ainda é pequena quando comparada ao 

universo de colaboradores ativos no Tribunal.   

Da mesma forma, não foi identificado um programa de formação voltado à capacitação 

de um público maior de servidores em análise de dados.  Igualmente não foram apontados 

cursos em tecnologias de Big Data e IA, em amplo espectro.  Colocou-se que, muito embora 

tenha sido solicitada uma segunda turma de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em 

Análise de Dados Aplicados ao Controle Externo à Escola de Contas, essa ainda não foi 

operacionalizada.  
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Buscando suprir essa carência de formação, a Diretoria do Suricato organizou uma 

trilha de aprendizagem própria, compilando material de cursos e apostilas, com o intuito de 

nivelar o conhecimento de Análise de Dados dos servidores nela alocados (cerca de 30), cujas 

formações são diversas.  Essa trilha também é aplicada aos novos servidores que são destinados 

para o Suricato. 

Portanto, percebe-se que ainda há um caminho a ser trilhado no sentido de preparar os 

auditores do TCEMG para se adequarem ao conceito do Auditor do Futuro.  Todavia, o Tribunal 

tem essa ciência, já que mapeou isso como um ponto fraco na avaliação SWOT (“a necessidade 

de qualificação de servidores, colaboradores e gestores sobre o uso e análise de dados e de 

inteligência artificial para o novo papel que os Tribunais de Contas devem desempenhar”) e 

construiu um Objetivo Estratégico voltado à promoção de programas de capacitação dos 

servidores quanto à análise de dados, consoante com o disposto no Plano Estratégico de 2021 

a 2026 (ver seção 4.3.4). 

Por fim, dada a forma legal de admissão de servidores por meio de concurso público, 

foi verificado que ainda não houve alteração desses editais para cobrar conteúdos relacionados 

à Análise de Dados como um conhecimento básico, comum a todos, independentemente da área 

de formação69. 

Entretanto, no edital70 do último concurso realizado para o TCEMG, constam cargos 

de especialidade em Ciência da Computação. Para essa especialidade, foram solicitados na 

prova de conhecimentos específicos, dentre outros, conhecimento em “15 Administração de 

dados. 16 Soluções de suporte à decisão: Modelagem de dados dimensional, Datawarehouse, 

OLAP, ETL, DataMining, BI - Business Intelligence. 17 Machine learning e deep learning. 18 

Big data: noções básicas, conceitos, análise de dados”. Destaca-se que todos os aprovados nas 

vagas destinadas à especialidade Ciência da Computação foram direcionados à área do Suricato. 

5.5 As alterações nos processos internos  

Ao longo dos capítulos 4 e 5, foram observados impactos em algumas rotinas de 

trabalho do TCEMG por conta da adoção do uso de tecnologia nas atividades afetas ao controle 

                                                 

69 A título de informação, alguns tribunais de contas já estão contemplando conhecimentos de análise de dados 

como conhecimento comum, a exemplo do edital do TCERJ, disponível em: 
https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/tce_rj_20/arquivos/ED_1_2020_TCE_RJ_ABERTURA.PDF 

70 http://www.cespe.unb.br/concursos/TCE_MG_18/_arquivos/ED_1_2018_TCE_MG_ABERTURA.PDF 



 

78 

 

 

 

externo.  Nesta seção, essas mudanças serão mais bem detalhadas e classificadas conforme duas 

categorias, a saber, alterações de processos formalizadas e não formalizadas. 

5.5.1 Novos processos de trabalho formalizados 

O primeiro processo de trabalho relevante alterado de maneira formal, por conta do 

desenvolvimento do Projeto Suricato, foi a elaboração do Plano Anual de Fiscalizações.  Essa 

formalização se deu com a edição da Resolução nº 09/202071, que atualizou a Política de 

Informações Estratégicas e de Fiscalização Integrada, revogando as Resoluções nº 10/2011 e 

nº 11/2011, que haviam instituído essa política e o Projeto Suricato (seção 4.3.1). 

Agora o Suricato atua na elaboração do Plano de Fiscalização Anual (PFA) do 

Tribunal, apresentando à Superintendência de Controle Externo (SCE), até o último dia do 

segundo quadrimestre de cada ano, estudos destinados a subsidiar o planejamento das ações de 

fiscalização para o ano subsequente.  De acordo com um dos entrevistados: 

O Suricato está sendo chamado para elaboração do plano anual de 

fiscalização. Isso consta até na resolução, essa previsão.  (Essa) resolução é 

muito recente, final de 2020.  Então isso começou ano passado (2021).  Foi a 

primeira. chamada oficial, digamos assim. E o Suricato, pela resolução, é 

obrigado até o fim do segundo quadrimestre a entregar um relatório para 

a unidade técnica com proposições de fiscalização baseados na tecnologia, 

na em análise de dados. Então a gente fez isso, entregamos agora, no último 

dia útil de agosto, um relatório que vai subsidiar as ações de fiscalização. 

Então é análise de dados sendo utilizada para mapear ali a construção de 

onde ou do que o tribunal vai fiscalizar. É importantíssimo. Só que não só 

isso. O Suricato propõe e ele é chamado também na construção, de fato. 

Então, na resolução prevê que a gente entrega um documento propositivo e, 

na sequência, participa das rodadas de definição. E isso é um ponto, é super 

relevante, de fato. Que mostra o amadurecimento da casa e também uma 

valorização, considerando que o plano anual de fiscalização é o que 

orienta o controle. (Grifo do autor) 

Realmente, tendo como base a Resolução nº 09/2020, o Suricato além de fornecer 

estudos, participa na definição do Plano Anual de Atividades do Controle Externo, conforme 

se observa no art. 6º, III, alíneas “g” e “i”, e no art. 10, III, in verbis: 

Art. 6º A atividade permanente e especializada de produção e difusão de 

conhecimentos estratégicos será efetivada pelo Centro de Fiscalização 

Integrada e Inteligência – SURICATO, em atendimento às demandas das 

Unidades organizacionais ou de ofício, por meio do uso de técnicas e 

ferramentas de análise de dados e informações provenientes de múltiplas 

                                                 

71 Resolução nº 09/2020 - dispõe sobre a Política de Informações Estratégicas e de Fiscalização Integrada – 

SURICATO no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 
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fontes e formatos e do Acompanhamento Contínuo, cabendo-lhe desempenhar 

as seguintes atribuições: 

[...] 

III – quanto ao uso de dados e informações para produção de 

conhecimento: 

[...] 

g) elaborar indicadores de risco para auxílio na elaboração e avaliação 

do Plano de Fiscalização deste Tribunal; 

[...] 

i) elaborar e apresentar à Superintendência de Controle Externo, até o 

último dia do segundo quadrimestre de cada ano, estudos destinados a 

subsidiar o planejamento das ações de fiscalização para o ano 

subsequente, inclusive as de caráter preventivo, pedagógico e de 

capacitação; 

Art. 10. O Acompanhamento Contínuo, nos termos definidos no inciso II do 

art. 3º, desta Resolução, destina-se a: 

III – subsidiar a elaboração, execução e avaliação do Plano Anual de 

Atividades de Controle Externo; 

Acredita-se que a construção desse Plano Anual, realizada em conjunto com a SCE, 

diminuirá significativamente a ocorrência da situação, por muitas vezes relatada nas entrevistas, 

em que os produtos gerados pelo Suricato (p.ex. indícios oriundos das malhas de fiscalização 

eletrônica) acabavam não sendo aproveitados pela área técnica.  Isso acontecia, basicamente, 

por conta de as unidades do controle externo não terem capacidade operacional para conduzir 

as inspeções e auditorias previstas em seu planejamento, as quais, até então, eram definidas sem 

o envolvimento formal da área de informações estratégicas. 

A própria área do Suricato, percebeu que era necessário aprimorar a priorização de 

seus resultados, pois se reconheceu que a produção demasiada de alertas sem a indicação de 

risco poderia ter um efeito negativo.  Citou-se por exemplo: 

O que estava acontecendo... quando se chegava com os dados do lado de lá 

(unidade técnica) reclamava-se demais. Então, tinha uma mesa cheia de 

processos vermelhos do Suricato. Como que é que uma área que já está cheia 

de tarefa vai lidar com isso? [...] uma das primeiras coisas que a gente fez foi 

a matriz de priorização, começamos a lançar algumas metodologias de 

priorização. 

No que diz respeito à escolha que as unidades técnicas faziam entre a carga de trabalho 

já existente em suas áreas e os indícios fornecidos pelo Suricato, há de se ressaltar que até hoje 
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há uma preferência clara em prol da análise processual.  Isso foi esclarecido por um dos 

entrevistados, e se explica pelo fato de que as metas do TCEMG no Plano Plurianual de Ação 

Governamental do Estado de Minas Gerais (PPAG-MG72) giravam em torno de processos 

analisados.  

O Plano Plurianual do Tribunal privilegia a análise de processos, não 

privilegia representações. A unidade técnica, então, entre fazer um 

processo simples e dar tratamento ao seu dado (dado produzido pelo 

Suricato), escolhe fazer o processo. Aí o Suricato ficava com uma demanda 

acumulada ou com um produto acumulado gerando estoque de produtos muito 

grande e baixando a moral dos servidores. (Grifo do autor) 

A Figura 8, a seguir, relaciona as metas e os valores alcançados pelo TCEMG para os 

indicadores do programa do PPAG relacionados ao Controle Externo no ano de 2020. 

Figura 8 Metas para o Controle Externo do TCEMG constante do PPAG 

 

Fonte: Relatório prestação de contas exercício 2020 

Entretanto, esse cenário tende a mudar, visto que as metas do TCEMG para o próximo 

PPAG (2023) estão sendo revistas73 e vão passar a contemplar indicadores das ações do 

chamado “controle tecnológico da despesa pública”, abarcando, dessa forma, os produtos do 

Suricato.  Tal constatação foi adiantada pelos entrevistados e confirmada ao longo da pesquisa.  

Essa segunda formalização é muito significativa, porque, no aspecto interno, fortalece ainda 

mais a cultura da utilização de tecnologia e análise de dados no âmbito das atividades do 

                                                 

72 Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –, instrumento legal que normatiza o planejamento de médio 

prazo da esfera pública estadual, reunindo todos os programas de governo a serem executados no período de 
quatro anos.  O PPAG do TCEMG contém indicadores e metas referentes ao controle externo da gestão dos 
recursos públicos, capacitação e modernização institucional. 

73 https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/orcamento/plano-diretor-2017-2037/ppag-2022-2025/revisao-

do-ppag/2023/elaboracao 
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Controle Externo. No aspecto externo, torna-se um compromisso do órgão com toda a 

sociedade mineira, fazendo com que a produção da Diretoria do Suricato transpasse os limites 

do TCEMG.  Abaixo são transcritos os depoimentos de um membro da SCE e outro do Suricato, 

respectivamente: 

A partir da revisão do plano plurianual para ano que vem, a gente também vai 

incluir ações de inteligência que não venham a gerar processo.  

A partir do próximo ano, o PPAG [...] o Tribunal já vai começar a mensurar 

objetivamente ações, resultados, atingidos pelo Suricato. Por exemplo, ações 

de cruzamentos de dados que possam levar a economia de recursos públicos 

sem formalização de processo [...] Um outro caso, é volume de recursos 

públicos que estão afetos ao controle do Suricato.  Eles chamaram de controle 

tecnológico da despesa pública. [...] Então, vai ter essa métrica lá. [...]  Foi 

uma mudança de chave também aqui, um passo além, a gente está nas metas 

do Plano Plurianual. Isso a gente enxerga como uma forma de demonstrar a 

existência para a sociedade do que o Tribunal está fazendo. 

A Tabela 3 compila os indicadores relacionados ao Suricato que passarão a integrar o 

PPAG a partir do ano de 2023, conforme projeto de Lei em tramitação na Assembleia de MG. 

Tabela 3 Indicadores relacionados ao Suricato constantes no PPAG de 2023 

INDICADOR 2022 2023 

[Indicador] Número de ações de controle remoto da despesa pública, 

desencadeadas a partir do cruzamento de informação em massa 

constante de bancos de dados próprios ou de terceiros. 

_ 7 

[Indicador] Número de indícios de irregularidade decorrentes do 

cruzamento de dados que foram levados ao conhecimento dos 

jurisdicionados. 

_ 5000 

[Indicador] Número de irregularidades sanadas ou evitadas 

dispensando a formalização de processo. 
_ 150 

[Indicador] Volume de recursos públicos envolvido no controle 

remoto prévio ou concomitante à realização da despesa pública. 
_ 5 bilhões 

[Indicador] Número de agentes públicos e de particulares em 

colaboração com a Administração alcançados pelo controle remoto 

da realização da despesa pública. 

_ 5000 

[Indicador] Tipos de cruzamentos de dados realizados pelos sistemas 

utilizados nos procedimentos de controle remoto da realização da 

despesa pública. 

_ 30 

[Indicador] Número de relatórios elaborados com o uso de sistemas 

nos procedimentos de controle remoto da realização da despesa 

pública. 

_ 50 
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Essas duas formalizações confirmam o caminhar do Tribunal em direção a um controle 

orientado por dados e informações estratégicas, principalmente quando as técnicas de Análise 

de Dados e as tecnologias de Big Data e IA são aplicadas com o intuito de melhorar a seleção 

dos objetos de auditoria (elaboração do Plano Anual de Fiscalização).  

É possível ainda observar que o foco desses indicadores já é mais voltado à entrega de 

produtos finais de auditoria para a sociedade (p. ex: nº de irregularidades sanadas ou evitadas 

dispensando a formalização de processo; nº de indícios de irregularidade decorrentes do 

cruzamento de dados que foram levados ao conhecimento dos jurisdicionados) do que aqueles 

anteriormente previstos, os quais se concentravam na atividade meio (p.ex: índice de 

deliberação de processos de atos de pessoal; índice de processos de auditoria deliberados). 

Então a legitimação desses dois processos vai ao encontro dos artigos internacionais, 

já que o aperfeiçoamento dos critérios de seletividade dos objetos de controle e a agregação de 

valor à auditoria são vantagens apontadas no referencial teórico.  Isso pelo fato de que a 

assertividade na escolha do que será auditado é subsidiada pelos resultados de trilhas de 

fiscalização eletrônica e pela elaboração de painéis BI, os quais evidenciam situações de risco 

e destacam os outliers (ALLES; GRAY, 2016; DAI; VASARHELYI, 2016; GRAY; 

DEBRECENY, 2014; NIGRINI, 2018). 

5.5.2 Novos procedimentos ainda não formalizados 

Além dos processos formais descritos anteriormente, é considerável reforçar 

procedimentos que o Tribunal tem executado que diferem da maneira “clássica” de trabalho, 

sendo que tais atuações só são possíveis graças ao uso das tecnologias objeto dessa dissertação.  

As características fundamentais desses novos procedimentos são a tempestividade das ações de 

controle e a simplificação na comunicação entre Tribunal e seus jurisdicionados. 

O primeiro exemplo desse processo é o Módulo de Acompanhamento de Indícios de 

Irregularidades, que foi desenvolvido para que os gestores públicos pudessem verificar as 

situações identificadas pelo Suricato quando da execução de malhas eletrônicas na folha de 

pagamento, descritas detalhadamente na seção 5.1.1 (fiscalização do acúmulo ilícito de cargos, 

empregos ou funções públicas e fiscalização do recebimento indevido de remuneração ou 

benefícios previdenciários por pessoas falecidas).  Por meio do uso desse módulo, é possível 

estreitar a comunicação com os órgãos controlados e permitir que esses promovam as correções 

ou prestem os esclarecimentos antes mesmo de se instaurar uma representação ou formar um 

processo pelo Tribunal.   
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Outro exemplo dessa nova forma de agir foi identificado na ação fiscalizatória da 

aplicação dos recursos recebidos pelos municípios mineiros por conta do Acordo Judicial de 

Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem em 

Brumadinho, celebrado entre a Vale e o Estado de Minas Gerais.  De acordo com a Lei 

nº 23.830/21, o Estado de Minas Gerais deve transferir R$ 1,5 bilhão, em três parcelas, aos 

municípios em razão do referido acordo.  Essa Lei ainda prescreve que a aplicação desses 

recursos deve ser em despesas de capital (investimentos), sendo vedada sua utilização para 

despesas de custeio da administração como o pagamento de pessoal, dívidas ou aquisição de 

veículos leves, por exemplo. 

Tendo em conta a expressiva quantia repassada aos 853 municípios do Estado de 

Minas Gerais, o TCEMG criou um grupo de trabalho para fiscalizar a aplicação desses recursos 

com representantes de diversas unidades do Tribunal, incluindo a equipe do Suricato.  Esse 

grupo começou a mapear momentos e as situações em que os recursos poderiam ser desviados 

de sua finalidade.  De acordo com o representante do Suricato que atuou nesse grupo, fiscalizar 

pelo procedimento padrão de auditoria (planejamento, execução, elaboração da matriz de 

achados, confecção do relatório, e todo o trâmite até julgamento desse relatório) seria 

intempestivo. 

Portanto, foi proposto um modelo de fiscalização baseado na metodologia ágil74.  A 

ideia era ir acompanhando o fluxo do dinheiro. Explicou-se: 

O fluxo era bem simples.  O estado repassa o dinheiro para os municípios. Os 

municípios têm que contabilizar na rubrica, na fonte correta, na contabilidade 

deles. O dinheiro cai numa conta específica. A partir do momento que tem 

uma fonte específica para colocar esses recursos, que é a fonte de recursos do 

acordo judicial, [...] a gente rastreia a despesa para saber se está aplicando 

corretamente. A palavra de ordem é simplicidade.  

Portanto, o Suricato operacionalizou um cruzamento simples entre o valor repassado 

pelo Estado com o valor contabilizado na fonte de recursos do acordo judicial (FR nº 68), 

segundo a informação contábil dos municípios, recebidas pelo SICOM.  O resultado desse 

batimento gerou um relatório simples e direto, com a informação se o valor havia sido 

                                                 

74 A metodologia ágil de desenvolvimento de software, ou Agile, surgiu e ganhou muita força nos últimos anos 

devido à necessidade do mercado em atender às demandas dos clientes e seus projetos de maneira mais 
dinâmica, flexível e com maior produtividade. O desenvolvimento ágil utiliza uma abordagem de planejamento 
incremental e muito iterativa. Dessa forma, diferentemente do método tradicional em que a princípio se define e se 
documenta detalhadamente todas as fases do início ao fim do projeto, no método ágil isso é feito em pequenas 
partes, também chamadas iterações. Fonte: https://metodologiaagil.com/ 
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corretamente contabilizado ou não.  Foi informado que, na primeira parcela, dos 853 

municípios, havia, em 200, algum tipo de classificação errada. 

Nesse momento, o Suricato, em conjunto com o Grupo de Trabalho, decidiu qual seria 

a medida menos custosa e mais efetiva a ser tomada.  Firmou-se uma convicção de que 

direcionar auditores para dividir e analisar detalhadamente esses 200 achados teria um custo 

alto. De igual maneira, também seria operoso elaborar uma matriz de achados e um relatório 

detalhado.  Portanto se decidiu por automatizar uma “mala direta”, via e-mail, para todos os 

municípios para os quais haviam sido identificadas discrepâncias, encaminhando um ofício 

simples, em que eram detalhados o valor recebido pelo ente municipal e o esclarecimento acerca 

da rubrica correta em que deveriam ser contabilizados os recursos recebidos.  

O resultado dessa ação, segundo os entrevistados, resultou em uma correção de R$ 180 

milhões na contabilização da receita, considerando todos os três repasses.  Esse ajuste era muito 

importante, visto que, se os recursos fossem contabilizados na FR100 (Fonte de Recursos 

Ordinários), haveria uma confusão que inviabilizaria identificar se o valor repassado pelo 

acordo foi aplicado para os fins pretendidos ou utilizado para despesas de custeio da 

administração. 

Outro ponto ressaltado no levantamento em campo foi um ganho não só na sensação 

de controle, mas também na colaboração dos órgãos jurisdicionados. Muitos reconheceram os 

erros, ajustaram e cooperaram com o TCEMG.  Em alguns casos não houve resposta e, para 

esses, se procedeu a representação e formação de processo de auditoria formal.  Esse ponto 

reforça, mais uma vez, o controle concomitante e dialógico previsto na Diretriz nº 6 do Plano 

Estratégico atual do Tribunal.  No que tange à preferência pelo controle concomitante ao 

posteriori, foi dito que “o risco de aplicar (os recursos do acordo da Vale) na área errada ou 

desviar esse dinheiro é muito alto para a gente fazer uma fiscalização posterior”. 

Importante frisar que essa fiscalização da contabilização correta dos recursos da Vale 

trabalhou com 100% dos municípios, analisando a totalidade dos valores repassados, ou seja, 

100% da população, confirmando novamente uma das vantagens do uso de Big Data e análise 

de dados (ALLES; GRAY, 2016; EARLEY, 2015; MANITA et al., 2019).  Nesse momento da 

fiscalização, o escopo ficou restrito a dados financeiros e contábeis.  Contudo, a partir da 

contabilização na FR correta, passou-se a se aplicar outras trilhas que se utilizavam de dados 

não financeiros e não estruturados (informação em formato de texto dos editais) para auditar a 

aplicação dos valores do acordo nas finalidades previstas em Lei. 
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Apesar disso, é pertinente destacar que esse objeto de fiscalização estava a cargo de 

um Grupo de Trabalho constituído formalmente por uma portaria75 e possuía autonomia para 

oficializar os entes controlados.  Para outras fiscalizações, a Diretoria do Suricato conta com o 

apoio das Diretorias do Estado e dos Municípios, pois essas que possuem competência para 

fazer a comunicação direta com os jurisdicionados.  

Fato que merece ser reforçado foi a busca constante de simplicidade das ações e da 

entrega de valor a cada etapa do desenvolvimento ágil utilizado na condução desse projeto.  

Com isso há produtos de fiscalização entregues antes da confecção de um relatório ou da 

formalização em um processo. Ainda sobre esse aspecto, foi pontuado que a metodologia ágil 

e a simplicidade como regra permitiram que “houvesse uma tomada de decisão rápida em cima 

do que surge dos dados”. 

Além disso, mencionou-se, nas entrevistas, dois pontos que colaboraram 

positivamente para o sucesso dessa ação e desse Grupo de Trabalho.  Em primeiro lugar, o fato 

de que grande parte dos membros desse grupo foram servidores provenientes do último 

concurso (2019), os quais, segundo opinião de um dos entrevistados, já entraram com “outra 

visão” do controle externo e, por isso, eram menos resistentes ao uso de análise de dados e mais 

tendentes à simplificação do diálogo com os órgãos controlados.  Em segundo lugar, comentou-

se da possibilidade de se realizar o controle de forma remota, iniciativa que se fortaleceu durante 

a pandemia de Covid-19, justamente por conta das restrições de circulação impostas. 

Percebe-se, portanto, que os procedimentos simplificados e ágeis, sobretudo aqueles 

que permitem uma comunicação tempestiva e desburocratizada com os jurisdicionados, 

alinhados aos benefícios do uso de análise de dados, fazem com que as ações de Controle 

Externo do TCEMG sejam eficazes e eficientes. Isso porque possibilitam uma atuação 

concomitante e tempestiva, apesar de esses ainda não terem sido formalizados em processos de 

trabalho de forma institucionalizada. 

Deve-se ter em mente que é importante registrar os resultados positivos advindos 

desses novos procedimentos.  Contudo, mesmo para os processos de trabalhos tradicionais e 

formalizados, há de se destacar que o TCEMG ainda não possui uma forma estruturada de 

quantificar e registrar os benefícios do controle externo, nos moldes do Manual de 

Quantificação de Benefícios Gerados pela Atuação dos Tribunais de Contas (MQB) da 
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ATRICON76.  Essa recomendação da ATRICON tem sido bastante discutida no sistema dos 

Tribunais de Contas. 

Internamente ao TCEMG, existe um Objetivo Estratégico no Plano Estratégico de 

2021 a 2026 que almeja criar uma sistemática institucionalizada de monitoramento das ações e 

decisões do Tribunal, que possibilite registrar e mensurar seus resultados e o benefício gerado 

para a sociedade. Nas entrevistas, foi informado que o sistema Focus terá um módulo de registro 

do benefício.  Há, contudo, de se chamar a atenção para que exista a possibilidade do registro 

de benefícios oriundos de ações de inteligência, as quais muitas vezes geram resultado mesmo 

antes da formação de um processo formal ou de uma decisão ser proferida pela Corte de Contas.  

5.6 Compilação dos dados empíricos que reforçam a teoria 

Na conclusão desse capítulo, prosseguindo à análise das informações coletadas em 

campo, buscou-se fazer uma conexão entre o que foi levantado empiricamente e o que foi 

apontado no referencial teórico.  Portanto, para cada benefício do uso das tecnologias 

relacionado no Quadro 2, procurou-se identificar pelo menos um caso prático, desenvolvido 

pelo Suricato, que confirmasse o ponto da teoria.  O resultado dessa tarefa foi compilado no 

Quadro 3, a seguir.   

Quadro 3 Dados empíricos relacionados com itens do referencial teórico 

ITENS 

IDENTIFICADOS NA 

REVISÃO DE 

LITERATURA 

REFERÊNCIA DADO EMPÍRICO OBSERVADO DETALHE 

Aumento dos 

investimentos realizados 

em Análise de Dados, 

Big Data e IA por parte 

das firmas de auditoria 

(ISSA; SUN; 

VASARHELYI, 

2016) 

Investimento em TI (softwares e 

hardware) para suportar a análise de 

dados 

Seções 

4.3.2; 5.2 

Investimento em infraestrutura com a 

construção de um prédio de 3 andares, 

sendo um para a Diretoria do Suricato e 

outro para a Diretoria de TI 

Seção 4.3.4 

Investimentos em RH - Contratação de 

pessoas capacitadas no mercado 
Seção 4.3.2 

Alinhamento aos 

direcionamentos 

internacionais da 

INTOSAI  

(INCOSAI, 

2019) 

Inclusão de diretriz específica ao uso de 

Análise de Dados no Plano Estratégico do 

TCEMG de 2021 a 2026 

Seção 4.3.4 

Difusão da prática de Análise de Dados Seção 5.1 

Estruturação do Big Data do TCEMG Seção 5.2 
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Alterações no perfil do 

auditor (auditor do 

futuro) 

(INCOSAI, 

2019; WIRTZ; 

WEYERER; 

GEYER, 2019) 

Difusão da prática de Análise de Dados Seção 5.1 

Promoção de cursos, seminários, eventos, 

palestras e pesquisas, organizados pela 

Escola de Contas, com destaque para o 

Pós-Graduação Lato Sensu 

Especialização em Análise de Dados 

Aplicados ao Controle Externo 

Seção 5.4 

Transição de um método 

de amostragem para uma 

auditoria completa de 

dados (100% das 

transações de um cliente) 

(ALLES; 

GRAY, 2016; 

EARLEY, 

2015; MANITA 

et al., 2019) 

Elaboração da malha eletrônica de 

fiscalização do acúmulo ilícito de cargos, 

empregos ou funções públicas fora das 

situações permitidas pela Constituição da 

República – CR/88;  

Seção 5.1.1 

Elaboração da malha eletrônica de 

fiscalização do recebimento indevido de 

remuneração ou benefícios 

previdenciários por pessoas falecidas; 

Ação fiscalizatória que identificou 

indícios de irregularidades no cadastro de 

famílias elegíveis pelo governo estadual 

para receberem o benefício Força-Família 

Ação fiscalizatória da aplicação dos 

recursos recebidos pelos municípios 

mineiros por conta do Acordo Judicial de 

Reparação dos Impactos 

Socioeconômicos e Ambientais do 

Rompimento da Barragem em 

Brumadinho 

Seção 5.5.2 

Aumento da qualidade 

das auditorias 

(fornecimento de 

maiores insights) 

(ALLES; 

GRAY, 2016; 

EARLEY, 

2015; MANITA 

et al., 2019) 

A construção do Big Data do TCEMG, 

com a variedade das informações, 

provenientes de bancos de dados internos 

e externos (parcerias) já permite aos 

auditores ter insights, tanto para a 

avaliação dos processos de controle 

externo quanto para a elaboração de 

matrizes de priorização. 

Seção 5.2 

Esses insights podem ser obtidos a partir 

das malhas de fiscalização existentes e da 

possibilidade de mineração do Big Data, 

do uso dos painéis de BI ou da ferramenta 

Mina de Dados.  

Seções 

5.1.1; 5.1.2; 

5.1.3 

Melhoria na 

identificação de fraudes  

(ALLES; 

GRAY, 2016; 

DAI; 

VASARHELYI, 

2016; GRAY; 

DEBRECENY, 

2014; NIGRINI, 

2018) 

Elaboração da malha eletrônica de 

fiscalização do acúmulo ilícito de cargos, 

empregos ou funções públicas fora das 

situações permitidas pela Constituição da 

República – CR/88;  

Seção 5.1.1 Elaboração da malha eletrônica de 

fiscalização do recebimento indevido de 

remuneração ou benefícios 

previdenciários por pessoas falecidas; 

Ação fiscalizatória que identificou 

indícios de irregularidades no cadastro de 
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famílias elegíveis pelo governo estadual 

para receberem o benefício Força-Família 

Ação fiscalizatória da aplicação dos 

recursos recebidos pelos municípios 

mineiros por conta do Acordo Judicial de 

Reparação dos Impactos 

Socioeconômicos e Ambientais do 

Rompimento da Barragem em 

Brumadinho 

Seção 5.5.2 

Uso de Dados Não 

Financeiros (incluindo-se 

dados em de outras 

origens e formatos - Big 

Data) agregando valor à 

auditoria 

(ALLES; 

GRAY, 2016) 

O processamento dos campos contidos 

nas NFes, para fins de formação do banco 

de preços 

Seções 

4.3.2 e 

5.3.1 

O processamento dos editais de licitação 

para o robô ALICE 
Seção 5.3.2 

O processamento dos editais de licitação 

para categorização e classificação de 

certames cujos objetos são de obras e 

serviços de engenharia 

Seção 5.3.2 

Adequação do sistema FOCUS para o uso 

de IA, não só para identificação de 

informações (indícios de fraudes ou 

irregularidades), mas também para apoio 

à decisão. 

Seção 5.3.3 

Economia de tempo na 

coleta de dados com 

orientação da auditoria 

para tarefas de alto valor 

agregado 

(DAI; 

VASARHELYI, 

2016; 

EARLEY, 

2015; MANITA 

et al., 2019) 

O processamento dos editais de licitação 

para o robô ALICE 
Seção 5.3.2 

Ação fiscalizatória da aplicação dos 

recursos recebidos pelos municípios 

mineiros por conta do Acordo Judicial de 

Reparação dos Impactos 

Socioeconômicos e Ambientais do 

Rompimento da Barragem em 

Brumadinho 

Seção 5.5.2 

Análise em tempo real, 

concomitante ou 

preditiva 

(EARLEY, 

2015) 

Elaboração da malha eletrônica de 

fiscalização do acúmulo ilícito de cargos, 

empregos ou funções públicas fora das 

situações permitidas pela Constituição da 

República – CR/88; (concomitante) 

Seção 5.1.1 

Elaboração da malha eletrônica de 

fiscalização do recebimento indevido de 

remuneração ou benefícios 

previdenciários por pessoas falecidas; 

(concomitante) 

Ação fiscalizatória que identificou 

indícios de irregularidades no cadastro de 

famílias elegíveis pelo governo estadual 

para receberem o benefício Força-

Família; (preditiva) 

Ação fiscalizatória da aplicação dos 

recursos recebidos pelos municípios 

mineiros por conta do Acordo Judicial de 

Reparação dos Impactos 

Seção 5.5.2 
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Socioeconômicos e Ambientais do 

Rompimento da Barragem em 

Brumadinho; (preditiva/concomitante) 

Alterações nos processos 

de trabalho 

(EARLEY, 

2015; MANITA 

et al., 2019; 

MONTES; 

GOERTZEL, 

2019) 

Alterações Formais:  
 - Na elaboração do Plano Anual de 

Fiscalizações, o Suricato apresenta 

estudos destinados a subsidiar o 

planejamento das ações de fiscalização 

para o ano subsequente, bem como 

participa das rodadas de definição dessas 

ações.  Isso por força da edição da 

Resolução nº 09/2020; 

 

 - Alteração das metas do TCEMG para o 

próximo PPAG (2023) que vão passar a 

contemplar indicadores das ações do 

chamado “controle tecnológico da 

despesa pública”, abarcando, dessa forma, 

os produtos e as ações do Suricato.   

Seção 5.5.1 

Alterações Informais: 

 - Módulo de Acompanhamento de 

Indícios de Irregularidades, que foi 

desenvolvido para que os gestores 

públicos pudessem verificar os situações 

identificadas pelo Suricato, estreitando a 

comunicação com os órgãos controlados e 

permitindo que esses promovam as 

correções ou prestem os esclarecimentos 

antes mesmo de se instaurar uma 

representação ou formar um processo 

pelo Tribunal; 

 

 - Automatização de uma “mala direta”, 

via e-mail, para todos os municípios para 

os quais haviam sido identificadas 

discrepâncias na contabilização ou 

aplicação correta dos recursos do Acordo 

Judicial de Reparação dos Impactos 

Socioeconômicos e Ambientais do 

Rompimento da Barragem em 

Brumadinho.  

Seção 5.5.2 

 

Em face do exposto, é possível notar a aplicação prática da Análise de Dados, do Big 

Data e da Inteligência Artificial aos procedimentos de auditoria e fiscalização, confirmando as 

vantagens elencadas na teoria, principalmente se considerarmos a expressividade e a relevância 

dos resultados das ações do Suricato. 
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6 CONCLUSÃO 

Essa dissertação buscou, por meio de dados empíricos, entender como o processo de 

transformação digital tem-se materializado na auditoria externa governamental brasileira 

exercida pelos Tribunais de Contas. Mais precisamente, estudou-se como as tecnologias de Big 

Data, Análise de Dados e Inteligência Artificial (IA) podem impactar os processos internos de 

trabalho de um Tribunal de Contas, no que tange ao exercício de suas competências 

constitucionais, e de forma isso pode conferir mais eficiência e efetividade às ações de Controle 

Externo da Administração Pública. 

Foi aplicada a metodologia de Estudo de Caso para avaliar em profundidade o Projeto 

Suricato do TCEMG.  Em campo, foram coletados dados primários e secundários e os 

resultados mostraram que houve significativas mudanças em processos existentes, bem como o 

estabelecimento de novos procedimentos, ainda não formalizados, que inovam as ações de 

fiscalização e auditoria, vindo ao encontro do movimento internacional de aprimoramento da 

atividade de auditoria por meio do emprego de novas tecnologias.   

Em relação aos processos alterados, frisa-se que o Plano de Fiscalização Anual (PFA) 

do Tribunal, que contempla as ações de fiscalização para o ano seguinte, passou a ser subsidiado 

de informações estratégicas e de inteligência, produzidas pelo Suricato.  Essa atuação contribui 

para uma melhor seleção dos objetos de auditoria, fazendo com que o Tribunal se debruce nas 

situações de maior risco.  Aprimorar a seletividade tem extrema importância, já que o universo 

auditável dos Tribunais de Contas, geralmente, é muito grande quando comparado à quantidade 

de analistas e auditores em seus quadros. Portanto, o aperfeiçoamento da escolha do que será 

auditado contribui para o aumento da eficiência do Tribunal, visto que, sem alterar o 

quantitativo da força de trabalho, é possível direcioná-la para ações mais relevantes as quais, 

muitas vezes, já possuem indícios provenientes de trilhas eletrônicas de fiscalização oriundas 

da utilização de Análise de Dados, Big Data e IA. 

Ainda no que se refere às alterações formalizadas, verificou-se a revisão das metas e 

dos indicadores do TCEMG no PPAG do Estado de Minas Gerais, que passou a incluir 

indicadores de produtos do Suricato, batizados de “controle tecnológico da despesa pública”.  

Essa mudança tem um significado ímpar, pois fortalece ainda mais a cultura da utilização de 

tecnologia e Análise de Dados tanto no âmbito interno quanto no externo da Corte de Contas.  

Além disso, constatou-se uma transformação no tipo dos indicadores incluídos, pois esses 

tendem a mensurar produtos finais de auditoria (p. ex: nº de irregularidades sanadas ou evitadas 
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dispensando a formalização de processo), enquanto os que existiam anteriormente tinham foco 

no processo formal do Tribunal (p. ex: índices de deliberações de processos). 

Por sua vez, os novos procedimentos, além de se apoiarem nos benefícios do uso 

sistemático de dados, são dotados de simplicidade e agilidade.  Muitos deles focam em uma 

comunicação tempestiva e desburocratizada com os jurisdicionados, contatando-os assim que 

as informações e os indícios de irregularidade surgem dos dados, numa atuação concomitante 

com os atos de gestão.  Mesmo não formalizadas, essas novas formas de trabalho conferem 

efetividade e eficácia às ações de Controle Externo do TCEMG, na medida em que muitas 

dessas resultam em ações reparatórias tempestivas por parte dos jurisdicionados.  Contudo, é 

interessante que a alta gestão procure formalizar esses novos procedimentos para que sua 

execução não dependa exclusivamente da iniciativa de um grupo de pessoas ou só de uma área 

específica. 

Por ser um estudo longitudinal, toda a trajetória do Suricato foi avaliada, desde sua 

concepção até os dias atuais.  Nesse percurso, há de se salientar três pontos que servem de 

aprendizado para outras Cortes de Contas que desejem implementar uma cultura de auditoria 

baseada em dados.  São eles: buscar um patrocinador atuante e com forte influência na alta 

gestão, sendo recomendado um Membro do Tribunal (Conselheiro ou Procurador); incluir, no 

planejamento estratégico do Tribunal, diretrizes e objetivos específicos para guiar a sua 

transformação digital e a aplicação de análise de dados à fiscalização; e conferir uma estrutura 

formal ao setor de informações estratégicas, dotada de recursos físicos e humanos, com 

autonomia e independência, porém que trabalhe de forma integrada com as demais unidades de 

Controle Externo do Tribunal.  

Essas medidas poderão minimizar resistências relatadas ao longo do desenvolvimento 

do Projeto Suricato, dentre as quais se destacam o desconhecimento do que faz e como atua 

uma área de inteligência e/ou informações estratégicas, a aversão à tecnologia e o apego à 

processos burocráticos já estabelecidos.   

O estudo possibilitou relacionar os benefícios do uso de Análise de Dados, Big Data e 

Inteligência Artificial, elencados na revisão de literatura, às suas aplicações práticas em 

procedimentos de auditoria e fiscalização (Quadro 3).  Percebeu-se o alto grau de 

desenvolvimento da Análise de Dados que, inclusive, começa a se tornar uma prática, não só 

da Diretoria do Suricato, mas também em outros setores internos do Tribunal, os quais vêm 

utilizando painéis e ferramentas de Business Intelligence para o aprimoramento da gestão e de 

processos internos (seção 5.1.2).  
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Avaliando o Big Data do TCEMG, é possível reconhecer a magnitude dos dados 

financeiros e não financeiros armazenados para fins de fiscalização, tanto oriundos de seus 

jurisdicionados quanto de órgãos parceiros.  Contudo, no que tange aos dados não estruturados 

armazenados, percebe-se que estão basicamente em formato de texto (texto do edital, descrição 

do produto da nota fiscal etc.) e a academia já aponta o enriquecimento do Big Data de auditoria 

com novas fontes e formatos de dados como blogs, mídias sociais, redes de sensores, imagens, 

vídeos e dados de localização (DIJCKS, 2012; WARD; BARKER, 2013). Portanto, estudos 

direcionados à coleta desse tipo de dado podem configurar um campo a ser explorado pela 

equipe do Tribunal. 

Outra área em que o Tribunal pode progredir é fazer uso de deep learning que, de 

acordo com publicações recentes, pode ser aplicado em procedimentos de auditoria para a 

compreensão de textos com processamento de linguagem natural, o reconhecimento de fala, o 

reconhecimento visual (imagens e vídeos) e a análise de dados estruturados. Além disso, 

defende-se que a utilização do deep learning pode auxiliar os auditores tanto na identificação 

de informações quanto no apoio ao julgamento (SUN, 2019).  Considerando que o sistema 

Focus será uma aplicação de apoio à decisão (seção 5.3.3) e está sendo redesenhado para 

suportar a aplicação de IA, tudo indica que esse poderá ser uma aplicação de deep learning.  

Com o intuito de fortalecer ainda mais a cultura de Análise de Dados aplicada à 

auditoria, bem como tornar público os resultados e ganhos obtidos, torna-se importante que o 

Tribunal possua maneiras estruturadas de registrar os benefícios advindos do Controle Externo, 

sendo possível, inclusive, destacar quais desses tiveram origem em ações de inteligência. 

Incluem-se, nesse escopo, aqueles procedimentos que geram benefícios mesmo antes da 

formação de um processo ou da sua apreciação pelo plenário da Corte de Contas.  Apesar disso, 

identificou-se que esse é um ponto que o TCEMG pode avançar.  

Por fim, outro tema que pode ser aperfeiçoado é a adequação dos auditores do Tribunal 

ao perfil do Auditor do Futuro.  Apesar de existirem algumas iniciativas de capacitação, ainda 

não há um plano de formação em análise de dados uniforme a todos os Analistas de Controle 

Externo.  Da mesma forma, faz-se necessário repensar o conteúdo programático dos futuros 

editais de concurso, de modo que se exijam dos candidatos conhecimentos em Análise de 

Dados, a exemplo do que já fazem outras Cortes de Contas. No entanto, pelo referencial teórico 

e pelos avanços percebidos no Tribunal mineiro, pode-se concluir que a auditoria será cada vez 

mais baseada em tecnologia e na Análise de Dados. 
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7 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Alguns pontos que surgiram ao longo da pesquisa são potenciais assuntos para serem 

objeto de pesquisas futuras, a exemplo da necessidade de se entender melhor como o Sistema 

de Tribunais de Contas brasileiro pode parametrizar, mensurar e consolidar os benefícios 

gerados das ações do “controle tecnológico da despesa pública”, que se apoiem em tecnologias 

emergentes e se baseiem em procedimentos simplificados, entendidos como aqueles que não 

formam um processo formal de controle externo e não finalizam com uma decisão proferida 

pelas Cortes de Contas. 

Por outro lado, faz-se interessante também estudar aspectos adversos da 

Transformação Digital da auditoria governamental brasileira. Entender como o uso, abuso ou 

mal-uso das tecnologias emergentes pode distorcer os limites da auditoria externa e confundi-

la com a gestão em si.  Pontos sobre a segurança digital dos dados e sua vulnerabilidade também 

podem ser objetos de estudo. 

Outra vertente de estudos pode ser conduzida para avaliar como os Tribunais de Contas 

do Brasil podem enriquecer suas bases de dados (Big Data) com informações não só 

provenientes de serviços públicos que estão sendo cada dia mais digitalizados, mas também de 

dados de mídias sociais, câmeras de segurança, sensores etc., os quais podem ser processados 

com o desenvolvimento do uso de deep learning, de modo a transformá-los em informação útil 

tanto para a fiscalização quanto para a avaliação de políticas públicas. 

A avaliação detalhada das resistências ao amplo uso de tecnologias de Inteligência 

Artificial no campo da auditoria externa governamental brasileira, destacando-se as questões 

éticas e regulamentais também configuram um campo de pesquisa com potencial de exploração. 
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APÊNDICE I  

PARÂMETROS UTILIZADOS NAS BUSCAS E OS RESULTADOS OBTIDOS NA BASE 

DO PROVEDOR DE CONTEÚDO WEB OF SCIENCE E NA BASE INTEGRADA DA 

FGV/EBSCO 

 

As definições utilizadas no referido protocolo estão expostas na tabela 1, a seguir: 

Tabela 1: Aplicação do protocolo RSL 

Protocolo RSL Descrição 

Objetivo Geral 

Identificar estudos que relacionem iniciativas e tendências do uso de Big Data, 

Ciência de Dados e Inteligência Artificial (IA) no campo da Auditoria, com 

foco na Governamental e nas Entidades de Fiscalização Superiores (EFS). 

Fontes de 

Informação  

Pesquisadas 

Web of Science (WoS) 

EBSCO  

Base Integrada da FGV – Todo acervo todo o acervo bibliográfico do Sistema 

de Bibliotecas FGV 

Restrição temporal 
Período Pesquisado: 

Foram consideradas publicações realizadas no período de 2010 a 2022 

Critérios de 

Inclusão e de 

Exclusão 

Inclusão: 

Textos do campo da Ciência da Computação; 

Textos do campo das Ciências Sociais e Humanas (inclui Administração e 

Administração Pública) 

Textos do campo da Economia; 

Textos do campo da Política e Governo; 

Textos do campo da Tecnologia da Informação; 

Textos analisados por especialistas (Double Blind Review); 

Exclusão: 

Textos não analisados por especialistas (Double Blind Review); 

Textos de outras áreas do conhecimento 

Campos 

Pesquisados 

Campos Pesquisados: 

Título 

Palavras-Chave 

Resumo 

Procedimentos de 

Seleção 

Procedimento realizado nos textos recuperados: 

Leitura do abstract dos textos recuperados, no intuito de verificar a pertinência 

do conteúdo ao objetivo geral deste trabalho 

Procedimentos de 

Análise 

Critérios: 

Identificação de iniciativas ou tendências do uso de Big Data, Ciência de 

Dados e Inteligência Artificial (IA) no campo da Auditoria (pública e privada). 

Palavras-Chave 

Utilizadas 

Palavras-Chave Utilizadas: 

Auditoria; Auditoria Pública; Auditoria Governamental; Big Data; Ciência de 

Dados; Inteligência Artificial; Entidades Fiscalizadoras Superiores; 
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As tabelas 2 e 3 a seguir relacionam os parâmetros utilizados nas buscas e os resultados 

obtidos (quantidade de artigos retornados) na base do provedor de conteúdo Web of Science e 

base integrada da FGV/EBSCO, respectivamente. 

Tabela 2: Resultados da pesquisa realizada no provedor de conteúdo Web of Science 

(WoS) 

  Filtros 

Subconjunto Palavras-chave usadas na busca Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Subconjunto 1 Audit AND "Big data" 438 222 32 

Subconjunto 2 Audit AND "Big data" AND Public  96 64  

Subconjunto 3 Audit AND "Data analytics" 184 71 10 

Subconjunto 4 Audit AND "Artificial intelligence" 229 100 16 

Subconjunto 5 Audit AND "Big data" AND Govern* 70   

Subconjunto 6 

Audit AND "Artificial intelligence" AND 

Govern* 46   

Subconjunto 7 "Big Data" AND "supreme audit institutions" 1   

Subconjunto 8 

Audit AND "Big data" AND public AND 

Governm* 14   

 

Detalhe dos níveis de restrição utilizados na WoS: 

 Nível 1: Pesquisas das palavras-chave aplicadas nos campos (título, resumo e 

palavras chave) e restrição temporal. 

 Nível 2: Áreas de Pesquisa (Categorias da Web of Science): Computer 

Science Information Systems OR Computer Science Theory Methods OR 

Engineering Electrical Electronic OR Telecommunications OR Computer 

Science Artificial Intelligence OR Computer Science Hardware Architecture 

OR Computer Science Interdisciplinary Applications OR Economics OR Law 

OR Social Sciences Interdisciplinary OR Public Administration OR Political 

Science 

 Nível 3: Filtros anteriores mais a condição “AND Govern*” 

 

Tabela 3: Resultados da pesquisa realizada Base Integrada da FGV (acervo FGV e 

EBSCO) 

  Filtros 

Subconjunto Palavras-chave usadas na busca Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Subconjunto 1 Audit AND "Big data" 444 306 23 

Subconjunto 2 Audit AND "Big data" AND Public  56 10   

Subconjunto 3 Audit AND "Data analytics" 327 241 26 

Subconjunto 4 Audit AND "Artificial intelligence" 352 189 33 

Subconjunto 5 Audit AND "Big data" AND Govern*  42 9   

Subconjunto 6 

Audit AND "Artificial intelligence" AND 

Govern* 50 33   

Subconjunto 7 

Big Data AND ("supreme audit institutions" OR 

"SAI") 14     
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Detalhe dos níveis de restrição utilizados na Base Integrada da FGV: 

 Nível 1: Pesquisas das palavras-chave aplicadas nos campos (título, resumo e 

palavras chave) e restrição temporal. 

 Nível 2: "Áreas de Pesquisa: (Ciência da Computação; Ciências Sociais e 

Humanas; Economia; Política e Governo; Tecnologia da Informação)" 

 Nível 3: Filtros anteriores mais a condição “AND Govern*” 

 

Conforme previsto no protocolo RSL, para todas as buscas realizadas, observou-se a 

restrição temporal (publicações a partir de 2010) e a restrição de revisão (Double Blind Review).  

Muito embora a restrição de área de pesquisa (campos de conhecimento) já estivesse prevista 

no protocolo RSL, optou-se por não aplicar esse filtro no primeiro nível da pesquisa.  Isso foi 

feito para ter uma ideia da quantidade bruta de artigos relacionados às palavras-chave da busca.  

Os níveis seguintes de restrição foram aplicados de forma que se conseguisse artigos 

mais relacionados ao tema, mas que não reduzisse demasiadamente o quantitativo de resultados.  

Todos os artigos do último nível de restrição (células destacadas em verde) foram submetidos 

aos procedimentos de seleção e análise, bem como aqueles cuja magnitude viabilizava a sua 

inclusão (células destacadas em amarelo), muito embora não tivessem a restrição de área do 

conhecimento prevista no protocolo RSL. 

Após aplicação dos procedimentos supramencionados, foram adicionados à revisão de 

literatura 17 artigos do provedor de conteúdo WoS e 14 da base integrada da FGV/EBSCO.  

Essa revisão sistemática de literatura foi a base para validação dos constructos da pesquisa e 

aprimoramento do capítulo de revisão bibliográfica. 
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APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS NAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE 

 

Roteiro de entrevista e questionários base 

A entrevista começou com uma breve apresentação do entrevistador, seu órgão de 

trabalho (Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ), a instituição de ensino 

e o curso nos quais a pesquisa está ligada (FGV – MAP).  Em seguida, foi solicitada novamente 

a autorização para utilizar as respostas do entrevistado na pesquisa, bem como para se proceder 

com a gravação da entrevista. 

Utilizaram-se basicamente dois questionários, variando para cada unidade de análise. 

As primeiras perguntas da pesquisa serão utilizadas para criar um rapport. 

 

Questionário base tipo - 1 (alta administração) 

 

1. Me conte, de forma sucinta, um pouco da sua história (trajetória) no Tribunal. Quando 

começou? Quais foram os maiores desafios e as maiores conquistas? 

2. O que o sr.(a) espera do Tribunal nos próximos 5 a 10 anos? 

3. Na sua visão, como o sr.(a) observa e entende o processo de digitalização do Estado 

brasileiro e de que forma o Tribunal de Contas se encaixa nesse contexto? 

4. Observando o Plano Estratégico (2021 a 2026), constata-se que o TCEMG possui 

diretrizes estratégicas no sentido de ampliar e aprimorar continuamente a sua capacidade 

de captar e analisar dados, objetivando qualificar o processo de decisão e conferir maior 

efetividade ao controle externo (Diretriz 5), bem como priorizar os controles preventivo, 

concomitante e dialógico (Diretriz 6).   

4.1. Como, no processo de construção desse planejamento, o tema de análise de dados foi 

inserido e de que maneira esse processo se deu? 

4.2. O que motivou essa inclusão?  

4.3. Os direcionamentos (nacionais e/ou internacionais) no sentido de se investir em novas 

formas de auditoria com base nos dados, a exemplo do que se estabeleceu na 

Declaração de Moscow e/ou Carta de Foz do Iguaçu77, tiveram influência nessa 

decisão? 

4.4. No plano anterior (2015 a 2019) já existia alguma diretriz ou objetivo estratégico 

nesse mesmo sentido? Em caso de ter havido, o que foi de fato implantado naquele 

ciclo e o que ficou para o plano de 2021 a 2026? 

5. Ainda observando o Plano Estratégico (2021 a 2026), considerando a existência de 

múltiplos objetivos estratégicos, de que forma o Tribunal decide pela alocação de 

recursos, financeiros e humanos, para cumprir a sua função constitucional e qual é a 

tendência do aporte desses recursos em iniciativas voltadas à aplicação de tecnologias 

como Big Data, Inteligência Artificial e Ciência de Dados? 

                                                 

77 Se o entrevistado não tiver ciência do conteúdo desses textos, o entrevistador esclarecerá. 
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6. Como, na sua visão, o Tribunal faz ou deveria fazer uso de tecnologias como Big Data, 

Inteligência Artificial e Ciência de Dados nas atividades do Controle Externo? 

7. Em pesquisa ao site do TCEMG, identificou-se que o Projeto Suricato, iniciado em 2011, 

foi o marco de início do uso mais intenso de tecnologia e análise de dados voltados à 

atividade de auditoria e fiscalização.  O sr.(a) poderia falar um pouco a respeito desse 

projeto? 

7.1. De que forma esse projeto foi ou está sendo gerido no Tribunal? 

7.1.1. Como foi a alocação de recursos (financeiros e humanos) ao longo dos anos? 

Existe a possibilidade desses valores serem disponibilizados? 

7.1.2. Houve resistências (externas ou internas)? (OBS: se essa resposta for 

relevante, vou incluir o grupo de perguntas n.12) 

7.1.3. Quais as principais lições aprendidas? (OBS: talvez seja uma pergunta muito 

aberta) 

7.2. O projeto possuía patrocinadores? O quão importante foi a atuação desses atores? 

7.3. Como foi a participação ou suporte do setor de TI nesse projeto? Houve evolução na 

área de TI no Tribunal de Contas, em termos de orçamento, infraestrutura instalada, 

quantidade e perfil de recursos humanos? 

8. Seria possível me detalhar como “o projeto Suricato” ou “o Centro de Integração da 

Fiscalização e de Gestão de Informações Estratégicas– Suricato” é organizado, se as 

tecnologias “Big Data, Inteligência Artificial e Ciência de Dados” são utilizadas e de que 

forma elas se aplicam às atividades do Controle Externo exercidas pelo Tribunal?  

9. Considerando toda a mudança promovida pelo “projeto Suricato”, como a alta gestão da 

Corte de Contas vem entendendo o conceito de “Auditor do Futuro” e quais as principais 

mudanças na formação dos auditores da Corte? 

9.1. Depois do início desse projeto, houve alguma alteração na forma de selecionar de 

novos auditores por concurso?  Por exemplo, foram promovidas mudanças nos editais 

de seleção (concurso) para captar pessoas com conhecimento em AD?  Obs: Mesmo 

que não sejam da especialidade de TI. 

9.2. No caso dos auditores existentes, como o Tribunal tem buscado adequar o perfil do 

atual auditor para o perfil do “auditor do futuro”? 

9.3. Existe algum treinamento em Análise de Dados, Big Data ou IA?   

9.4. Os treinamentos existentes são direcionados a todos os auditores ou somente àqueles 

das áreas de TI e/ou informações estratégicas? Poderia me disponibilizar as turmas 

executadas e a quantidade de servidores capacitados? 

10. No que diz respeito a organização das rotinas internas de trabalho, nos últimos anos, 

houve alguma alteração significativa na forma como o Tribunal executa suas funções 

constitucionais (auditorias e fiscalizações) que esteja relacionada ao uso dessas 

tecnologias?  

10.1. Dentre as alterações nas rotinas de auditoria, quais entregas do projeto Suricato 

ou das inovações tecnológicas permitiram “a transição de um método de 

amostragem para uma auditoria completa de dados” (100% das transações de 

um cliente)”, conforme a teoria pontua?  
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10.1.1. É possível mensurar o que passou a ser feito dessa forma e o que ainda é feito 

pelo método de amostragem? Existe tem algum indicador ou algo que dê 

concretude? Por ex. todo contrato tem um relatório analítico de análise de risco 

ou algo do tipo. Cite exemplos.  

10.2. Dentre as alterações nas rotinas de auditoria, quais entregas do projeto Suricato 

ou das inovações tecnológicas permitiram uma “economia de tempo (coleta de 

dados) e orientação de auditoria para tarefas de alto valor agregado”? 

10.2.1.  Existe tem algum indicador ou algo que dê concretude a essa economia? Cite 

exemplos.  

10.3. Dentre as alterações nas rotinas de auditoria, quais entregas do projeto Suricato 

ou das inovações tecnológicas permitiram “a análise em tempo real / concomitante 

ou até preditiva”, conforme a teoria pontua?  Melhoria na qualidade da auditoria  

10.3.1. Existe tem alguma relação das fiscalizações que passaram a ter essa 

característica? Cite exemplos.  

10.4. Dentre as atribuições do TCE-MG, quais foram as primeiras que tiveram a sua 

“forma de executar” alteradas/aprimoradas/redesenhadas pelo uso da 

tecnologia?  Auditorias contábeis? Detecção de Fraude? Apoio a tomada de decisão 

na opinião de auditoria (julgamento das contas)? 

10.5. Dentre as alterações nas rotinas de auditoria, quais entregas do projeto Suricato 

ou das inovações tecnológicas permitiram “que o uso de Dados Não Financeiros 

(incluindo-se dados em de outras origens e formatos - Big Data) pudessem 

agregar valor à auditoria”, gerando valor para os fiscalizados? Por exemplo, os 

dados coletados geraram algum insight para os jurisdicionados ou serviram para 

algum tipo de fiscalização especial (auditoria operacionais ou auditorias para 

avaliação de políticas públicas) 

10.6. No caso de terem havido alterações nos processos de trabalho, por conta da 

adoção de novas tecnologias, de que maneira essas mudanças foram formalizadas ou 

instituídas (portarias, resoluções, manuais de orientação, fluxos de processos de 

trabalho alterados, etc); 

 

11. De que forma o Tribunal mensura e registra os principais resultados advindos de sua 

atuação?  

11.1. Nessa mensuração, há algum parâmetro específico que possibilite avaliar o 

impacto do uso de tecnologias como Big Data, Inteligência Artificial e Ciência de 

Dados na eficiência ou efetividade de suas ações? 

 

SE, NO DESENVOLVER DA ENTREVISTA, OS ENTREVISTADOS DEREM FOCO 

EM RESISTÊNCIAS AO PROJETO SURICATO, ESPECIFICAMENTE NA 

PERGUNTA 7.1.2, INCLUIR AS SEGUINTES PERGUNTAS: 

12.  No desenvolver do projeto Suricato, houve resistências? É possível especificar de que 

tipo eram? Exemplo: internas (negativas de orçamento, não apreciação das propostas pelo 

Plenário da Corte, etc) ou externas (dificuldades para se acessar dados dos 

jurisdicionados, dificuldade em estabelecer convênios para compartilhamento de bases de 

dados, impedimentos jurídicos, pressões políticas);  
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12.1. Existem ou existiram resistências relacionadas ao acesso à base de dados dos 

clientes (jurisdicionados)? 

12.2. Existem ou existiram resistências relacionadas à proveniência dos dados 

(veracidade) e o seu uso como evidência de auditoria, principalmente dos dados não 

advindos de “sistemas oficiais”? 

12.3. Existem ou existiram resistências relacionadas a “legalização/normatização” 

dos novos procedimentos e processos de auditoria baseados em tecnologia? 

 

Questionário base tipo - 2 (corpo de servidores unidades de TI/ informações estratégicas / outras 

áreas) 

 

1. Me conte, de forma sucinta, um pouco da sua história (trajetória) no Tribunal. Quando 

começou? Quais foram os maiores desafios e as maiores conquistas? 

2. O que o sr.(a) espera do Tribunal nos próximos 5 a 10 anos? 

3. Na sua visão, como o sr.(a) observa e entende o processo de digitalização do Estado 

brasileiro e de que forma as suas atividades no Tribunal de Contas se encaixam nesse 

contexto? 

4. Observando o Plano Estratégico (2021 a 2026), constata-se que o TCEMG possui 

diretrizes estratégicas no sentido de ampliar e aprimorar continuamente a sua capacidade 

de captar e analisar dados, objetivando qualificar o processo de decisão e conferir maior 

efetividade ao controle externo (Diretriz 5), bem como priorizar os controles preventivo, 

concomitante e dialógico (Diretriz 6).   

4.1. Como essas diretrizes são passadas para o corpo de servidores? O sr.(a) observou 

iniciativas desse planejamento que caminhem na utilização de novas formas de 

auditoria com base em dados? Quais? 

4.2. No plano anterior (2015 a 2019) já existia alguma diretriz ou objetivo estratégico 

nesse mesmo sentido? Em caso de ter havido, como isso impactou ou alterou suas 

atividades? 

5. Como, na sua visão, o Tribunal faz ou deveria fazer uso de tecnologias como Big Data, 

Inteligência Artificial e Ciência de Dados nas atividades do Controle Externo? 

6. Em pesquisa ao site do TCEMG, identificou-se que o Projeto Suricato, iniciado em 2011, 

foi o marco de início do uso mais intenso de tecnologia e análise de dados voltados à 

atividade de auditoria e fiscalização.  O sr.(a) participou desse projeto ou algum correlato?  

Em caso positivo, poderia me relatar como era sua atuação no projeto, em termos de 

função, atividades desempenhadas e percentual de dedicação? 

7. Com relação à forma com que esse projeto foi ou está sendo gerido no Tribunal: 

7.1. Como o sr.(a) percebe a alocação de recursos (financeiros e humanos) ao longo dos 

anos?  

7.2. Houve resistências (externas ou internas)? (OBS: se essa resposta for relevante, vou 

incluir o grupo de perguntas n.12) 

7.3. O projeto possuía patrocinadores? O quão importante foi a atuação desses atores? 

7.4. Como foi a participação ou suporte do setor de TI nesse projeto? É ou foi possível 

perceber algum tipo evolução na área de TI no Tribunal de Contas, em termos de 

orçamento, infraestrutura instalada, quantidade e perfil de recursos humanos? 
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8. Seria possível me detalhar como “o projeto Suricato” ou “o Centro de Integração da 

Fiscalização e de Gestão de Informações Estratégicas– Suricato” é organizado, se as 

tecnologias “Big Data, Inteligência Artificial e Ciência de Dados” são utilizadas e de que 

forma elas se aplicam às atividades do Controle Externo exercidas pelo Tribunal?  

9. Considerando toda a mudança promovida pelo “projeto Suricato”, como o sr.(a) vem 

entendendo o conceito de “Auditor do Futuro”? 

9.1. Como o Tribunal tem buscado adequar o perfil do atual auditor para o perfil do 

“auditor do futuro”? 

9.2. Foram percebidas mudanças na formação dos auditores da Corte? Oferta de cursos 

relacionados? Etc 

9.3. Existe algum treinamento em Análise de Dados, Big Data ou IA? Existe uma 

abordagem para o uso de programação (Python ou Java), bancos de dados 

estruturados e não estruturados, estatística multivariada e inferencial (incluindo a 

linguagem de programação R), e ferramentas de visualização de dados.  O sr.(a) 

participou de algum? 

9.4. Os treinamentos existentes são direcionados a todos os auditores ou somente àqueles 

das áreas de TI e/ou informações estratégicas?  

10. No que diz respeito a organização das rotinas internas de trabalho, nos últimos anos, 

houve alguma alteração significativa na forma como o Tribunal executa suas funções 

constitucionais (auditorias e fiscalizações) que esteja relacionada ao uso dessas 

tecnologias?  

10.1. Dentre as alterações nas rotinas de auditoria, quais entregas do projeto Suricato 

ou das inovações tecnológicas permitiram “a transição de um método de 

amostragem para uma auditoria completa de dados” (100% das transações de 

um cliente)”, conforme a teoria pontua?  

10.1.1. É possível mensurar o que passou a ser feito dessa forma e o que ainda é feito 

pelo método de amostragem? Existe tem algum indicador ou algo que dê 

concretude? Por ex. todo contrato tem um relatório analítico de análise de risco 

ou algo do tipo. Cite exemplos.  

10.2. Dentre as alterações nas rotinas de auditoria, quais entregas do projeto Suricato 

ou das inovações tecnológicas permitiram uma “economia de tempo (coleta de 

dados) e orientação de auditoria para tarefas de alto valor agregado”? 

10.2.1.  Existe tem algum indicador ou algo que dê concretude a essa economia? Cite 

exemplos.  

10.3. Dentre as alterações nas rotinas de auditoria, quais entregas do projeto Suricato 

ou das inovações tecnológicas permitiram “a análise em tempo real / concomitante 

ou até preditiva”, conforme a teoria pontua?  Melhoria na qualidade da auditoria  

10.3.1. Existe tem alguma relação das fiscalizações que passaram a ter essa 

característica? Cite exemplos.  

10.4. Dentre as atribuições do TCE-MG, quais foram as primeiras que tiveram a sua 

“forma de executar” alteradas/aprimoradas/redesenhadas pelo uso da 

tecnologia?  Auditorias contábeis? Detecção de Fraude? Apoio a tomada de decisão 

na opinião de auditoria (julgamento das contas)? 
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10.5. Dentre as alterações nas rotinas de auditoria, quais entregas do projeto Suricato 

ou das inovações tecnológicas permitiram “que o uso de Dados Não Financeiros 

(incluindo-se dados em de outras origens e formatos - Big Data) pudessem 

agregar valor à auditoria”, gerando valor para os fiscalizados? Por exemplo, os 

dados coletados geraram algum insight para os jurisdicionados ou serviram para 

algum tipo de fiscalização especial (auditoria operacionais ou auditorias para 

avaliação de políticas públicas) 

10.6. No caso de terem havido alterações nos processos de trabalho, por conta da 

adoção de novas tecnologias, de que maneira essas mudanças foram formalizadas ou 

instituídas (portarias, resoluções, manuais de orientação, fluxos de processos de 

trabalho alterados, etc); 

 

11. De que forma o Tribunal mensura e registra os principais resultados advindos de sua 

atuação?  

11.1. Nessa mensuração, há algum parâmetro específico que possibilite avaliar o 

impacto do uso de tecnologias como Big Data, Inteligência Artificial e Ciência de 

Dados na eficiência ou efetividade de suas ações? 

 


