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O que será

tratado

Histórico da quantificação de

benefícios na ATRICON

Histórico da quantificação de

benefícios no TCMRJ

A importância da quantificação dos

benefícios gerados pela atuação dos

 Tribunais de Contas

Questionário Diagnóstico da

ATRICON



Importância da

quantificação

dos benefícios

gerados pela

atuação dos

Tribunais de

Contas

E por que isso é um novo

paradigma a ser

implementado

Permitir a aferição do nível de

efetividade dos TCs

Facilitar a tomada de decisões

estratégicas

Auxiliar na escolha de objetos de controle

com base na relação custo-benefício

Justificar o valor investido pela

sociedade para o funcionamento dos TCs

Tornar os TCs conhecidos pela sociedade

Estimular o controle social



Link: encurtador.com.br/gSU27



Link: encurtador.com.br/krA08



Link: encurtador.com.br/ptFMW



Link: encurtador.com.br/gixG7



Portaria ATRICON n.º
06/2019

Março/19
2º Semestre/2019 - 1º

Semestre/2020
1º Semestre/2020 2º Semestre/2020

Elaboração do Manual 
Elaboração da especificação

genérica de sistema

Inclusão do projeto 3.7

no plano de gestão

biênio 2020/2021

Histórico ATRICON



Designa integrantes para a composição da
Comissão Técnica responsável pela
elaboração de estudos e definição de
metodologia objetiva destinada à
quantificação econômica dos benefícios
advindos da atuação dos Tribunais de Contas

Portaria Atricon n.º 06/2019







Manual de

Quantificação de

Benefícios

Necessidade de padronização das métricas
utilizadas pelos diversos TCs;

Possibilidade de consolidação e integração
dos dados entre TCs;

Versão inicial que estará em constante
revisão, atualização, possibilitando a inclusão
de novas metodologias.



Dificuldade de importação e adaptação de um modelo
pré-desenvolvido à realidade de cada TC; 
Sistemas informatizados desenvolvidos em plataformas
diversas em cada TC.

Situação encontrada:

Dada a singularidade tecnológica que cada Corte possui,
optou-se por disponibilizar uma especificação modelo
para o desenvolvimento de sistema que dê suporte ao
MQB.

Objetivo:

Descrição de requisitos mínimos para o desenvolvimento
de um sistema próprio dentro das características e
peculiaridade de cada Corte.

Finalidade:

Especificação para o

desenvolvimento do sistema



Criar grupo de trabalho para apoiar a implementação da
sistemática de quantificação de benefícios;

Divulgar intensamente a primeira versão do Manual de
Quantificação de Benefícios (MBQ) gerados pela
atuação das Cortes de Contas;

Criar sistema de consolidação nacional dos benefícios
mensurados em cada tribunal;

Projeto 3.7

O plano de gestão da ATRICON referente ao

biênio 2020-2021 passou a incluir o projeto 3.7,
cujas principais entregas definidas foram:

Benefícios do Controle Externo



Receber, consolidar, validar o envio de novas tipologias
de mensuração de benefícios e atualizar o MQB e lançar
nova versão sempre que necessário;

Divulgação da Especificação Modelo para o
Desenvolvimento de Sistemas de Informações de
Benefícios do Controle Externo e suporte a dúvidas;

Estudar um sistema de consolidação automático e
nacional dos benefícios mensurados em cada tribunal; e

Ter implementada a Metodologia de Benefícios do
Controle em pelo menos 1/3 das Cortes de Contas do
Brasil.



1º levantamento

realizado (2011-2018)

Fevereiro/2019 Outubro/2020 Janeiro/2021 2º Semestre/2021

2º levantamento

realizado (2011-2020)

Inclusão de meta

relacionada aos benefícios

na Política de Gestão por

Resultados de 2021

Confecção do MOUT,

elaboração da

Especificação Funcional

e desenvolvimento do

Sistema

Histórico TCMRJ



1º Levantamento (2011-2018)



2º Levantamento

(2011-2020)



Política de Gestão por

Resultados de 2021



Política de Gestão por

Resultados de 2021



Especificação Funcional

Manual de Orientações às
Unidades Técnicas n. 03

Sistema de Informações de Benefícios
do Controle Externo - TCMRJ

Produtos
Meta 7 - Implantar a sistemática de

quantificação dos benefícios auferidos

pelo controle externo no TCMRJ



Manual de Orientações às

Unidades Técnicas n.º 3

Com a finalidade de aplicar as diretrizes acerca
da quantificação de benefícios trazida pelo
MQB, disponibilizado pela ATRICON, a SGCE
desenvolveu um novo Manual de Orientações
às Unidades Técnicas

Aspectos conceituais acerca da quantificação
de benefícios

Gravação de curso de capacitação, dividindo-o
em 5 módulos







Especificação Funcional

Baseado no Manual de Quantificação
de Benefícios (MQB) e na
Especificação Modelo para o
Desenvolvimento de Sistemas de
Informações de Benefícios do
Controle Externo, desenvolvidos por
uma Comissão Técnica da ATRICON. 

O objetivo desse documento é definir os
requisitos funcionais do Sistema de Informações
de Benefícios, com as adaptações necessárias
para atender às especificidades do TCMRJ,
servindo como guia para o desenvolvimento
técnico da solução. 





Sistema de Quantificação de Benefícios
 

Em fase de homologação, a fim de ser disponibilizado a partir de 2022







 

https://youtu.be/kO14CdwvvMM

https://youtu.be/kO14CdwvvMM


Questionário Diagnóstico

ATRICON

Com o objetivo de traçar um panorama acerca do nível de aderência e
implementação da metodologia abordada, encaminhou-se a todos os Tribunais de

Contas do país formulário com foco em quatro fases de implementação:

Internalização da
Metodologia de Controle

de Benefícios

1
Implementar ou alinhar
metodologia existente
ao MQB da ATRICON

2
Implementar Sistemas de

Informações de Benefícios
do Controle Externo

3
Gerar relatórios com

os benefícios do
Controle Externo

4



Fase 1: 
Internalização da

Metodologia (15 pontos)

Os trabalhos do controle externo são realizados tendo em vista os
benefícios estipulados pelas ações de controle empreendidas? (0 ou 2pt)

Os trabalhos do controle externo são realizados tendo em vista os
benefícios estipulados pelas ações de controle empreendidas? (0 a 2pt) 

O Tribunal possui metodologia de quantificação de benefícios? (0 a 2pt)

O Tribunal de Contas apresenta os benefícios aos destinatários da
informação? (0 ou 2pt)

A implementação da metodologia foi incluída no planejamento
estratégico do tribunal? (0 a 2pt)

Numa escala de 0 a 5, em que 0 é pouco priorizado e 5 é muito
priorizado, qual seria o grau de importância/prioridade dado pelo tribunal
à implementação da metodologia. (0 a 5pt)



Fase 2: 
Implementação da

Metodologia (15 pontos)

A rotina específica é estruturada e medida conforme os critérios de
valoração do MQB? (0 ou 1pt)

O Tribunal possui setor específico dedicado à normatização/implementação
de novos procedimentos de registro de benefícios?  (0 ou 2pt) 

Foram elaborados manuais e normas de orientação para a implementação da
quantificação de benefícios nas rotinas de fiscalização do Tribunal? (0 a 2pt)

Foram ministradas palestras informando a importância da
implementação do MQB? (0 ou 2pt)

Aproximadamente, quantas horas de palestras direcionadas ao MQB
foram disponibilizadas aos servidores do tribunal? (0 a 3pt)

Há integração entre as rotinas de trabalho e o processo de identificação,
registro e acompanhamento dos benefícios do controle? Considere 0
para nenhuma integração e 5 para integração total. (0 a 5pt)



Fase 3: 
Implementação do

Sistema (30 pontos)

Numa escala de 0 a 10, as especificações técnicas mínimas para a
implantação do sistema já foram mapeadas e implementadas pelo
tribunal? (0 a 10pt)

O SIBCE está implementado no Tribunal? (0 a 15pt) 

Foram ministrados cursos com foco no treinamento dos usuários para
utilização do sistema informatizado de quantificação benefícios? (0 a 2pt)

Aproximadamente, quantas horas de cursos foram destinadas ao
treinamento dos servidores do tribunal, com foco na utilização do
sistema informatizado de quantificação de benefícios? (0 a 3pt)



Fase 4: 
Geração de Relatórios

(40 pontos)

No curso das fiscalizações e decisões do Tribunal de Contas, há
verificação da existência de benefício quantitativo financeiro? (0 a 10pt)

No curso das fiscalizações e decisões do Tribunal de Contas, há verificação
da existência de benefício quantitativo não financeiro? (0 a 10pt) 

No curso das fiscalizações e decisões do Tribunal de Contas, há verificação da
existência de benefício qualitativo? (0 a 10pt)

No curso das fiscalizações e decisões do Tribunal de Contas, há
verificação da existência de incremento da Economia, Eficiência, Eficácia
ou Efetividade? (0 ou 5pt)

É definido um período de mensuração dos benefícios do controle externo
para fins de elaboração de relatórios periódicos? (anual, semestral,
trimestral)  (0 ou 3pt)



Não
33.3%

Sim
66.7%

Respostas

Dos 33 tribunais de
contas brasileiros,
22 responderam ao
questionário.



Média de

Pontuação

Fase 4

Fase 2

Fase 1

Fase 3

Por fase de
implementação da
quantificação dos
benefícios

47,6%

20,3%

32,4%

34,7%

7,14 pontos

4,86 pontos

6,09 pontos

13,86 pontos
Fase 1: 15 
Fase 2: 15
Fase 3: 30
Fase 4: 40

Total de pontos



32%
Em relação aos órgãos respondentes,

tivemos uma média de 32% das medidas

necessárias à implantação do Manual de

Quantificação de Benefícios, o que

corresponde a 21,3% do total de tribunais.   



Obrigado Dúvidas e sugestões:

mqbeneficios.suporte@gmail.com


