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FORMATO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

SOBRE BOAS PRÁTICAS/ 
 

 

 Instituição: Controladoria-Geral da União 

 

 Título: Observatório da Despesa Pública (ODP). O Observatório trata do tema do monitoramento de gastos 

públicos, correspondendo aos itens 14, 17, 27 

 

 Descrição da boa prática: O Observatório da Despesa Pública criado pela CGU em 2008, aplica metodologia 

científica, apoiada em ciência de dados, para o monitoramento dos gastos públicos. Dentre os temas monitorados 

incluem-se compras governamentais, gastos com cartões de pagamento do governo federal, despesas com diárias e 

passagens e gastos com terceirização. São emitidos alertas de transações que se enquadram em alguma das dezenas 

de tipologias de ilícitos mapeadas, em geral utilizadas nas auditorias da CGU. 

 

 Motivos e importância: A partir do desenvolvimento do ODP, esperou-se atingir um alto nível de acompanhamento 

das despesas governamentais, enfatizando o caráter preventivo, além de um alto nível de adesão na utilização das 

informações produzidas. 

 

 Enfoque: A metodologia empregada consiste na utilização de técnicas e ferramentas avançadas de mineração de 

dados e correlação de informações de diversas bases de dados governamentais. Para isso foi necessária a formação 

de uma equipe multidisciplinar de especialistas em áreas como: auditoria, tecnologia de informação e estatística. 

Foram realizados estudos de “benchmarking” comparando experiências similares em outros países, como: Espanha, 

Portugal, Eslovênia, Bélgica, Reino Unido e Austrália.   

 

 Implementação: As informações produzidas por meio das técnicas citadas servem de insumos para a produção de 

relatórios, painéis, modelos de aprendizagem de máquina e outros indicadores que subsidiam a tomada de decisão. 

Este processo de monitoramento obedece a ciclos trimestrais e aborda temas variados, entre os quais destacamos: 

compras governamentais, gastos com diárias e passagens, gastos com terceirização e gastos com cartões 

corporativos do governo federal. 

 

 Resultado: Os benefícios gerados pelo trabalho do Observatório foram reconhecidos por entidades nacionais e 

internacionais ao longo dos últimos anos. Prova disto são os prêmios recebidos desde 2009, tendo como destaque 

o prêmio em conhecimento governamental recebido das nações unidas – United Nations Public Service Awards – 

UNPSA 2011. 

 

 Cooperação técnica: A boa prática poderia ser adaptada e servir a outros países e a CGU poderia prestar assistência 

técnica para a implementação dessa boa prática, considerando o potencial de prevenção ao mau uso dos recursos 

públicos e a possibilidade de replicação da ferramenta a outros contextos.  

 

 Acompanhamento: O acompanhamento do trabalho do Observatório é realizado através da área de planejamento e 

avaliação institucional da CGU. A cada trimestre o Observatório encaminha à área responsável um relatório de 

cumprimento das metas estabelecidas durante o planejamento anual de atividades. 

 

 Lições aprendidas: Com o Observatório da Despesa Pública, podemos citar como lições aprendidas: a importância 

de trabalhar próximo às necessidades dos auditores e gestores; a relevância do caráter preventivo do monitoramento 

das despesas, principalmente por meio do uso de ciência de dados; e a importância da manutenção de uma equipe 

motivada e qualificada para realização dos trabalhos.  

 

 Documentos: http://www.cgu.gov.br/assuntos/informacoes-estrategicas/observatorio-da-despesa-publica 

 

 

 Contato: Assessoria Especial para Assuntos Internacionais da CGU – assessoria.internacional@cgu.gov.br, +55 61 

2020-6981 
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