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Apresentação da Empresa

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é um órgão público com
autonomia administrativa e financeira em relação aos Três Poderes
(Legislativo, Executivo e Judiciário).
Embora muitos pensem se tratar de um órgão do Poder Legislativo, sua função é a de
auxiliar o Legislativo no controle externo de toda a Administração Pública.

Compete ao TCE-PE examinar a legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de
que resulte receita ou despesa. A ele também cabe verificar os atos
que provoquem renúncia de receita, que é quando o ente público
deixa de arrecadar os recursos que lhe cabem.

Esta fiscalização ocorre em todos os Poderes do Estado e nos 184
municípios pernambucanos, incluídas as entidades públicas com
administração descentralizada, a administração indireta (autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista),
enfim, quem tiver sob sua guarda e responsabilidade dinheiros, bens
ou valores públicos, está sujeito a prestar contas ao Tribunal.

Contexto e Desafios

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCEPE) consciente de sua missão de fiscalizar e orientar a administração pública em benefício
da sociedade e considerando que está inserido em um ambiente dinâmico e em constantes mudanças, promove periodicamente discussões
acerca do seu futuro,com o objetivo de aumentar a efetividade das ações de controle externo que estão sob sua responsabilidade.

Desde 2001, o Tribunal vem implantando e sedimentando
uma cultura de Gestão Estratégica, definindo objetivos e
direcionadores que estabelecem as prioridades de investimento
e melhoria global de suas atividades

Com a evolução do modelo de gestão estratégica no TCE-PE, surgiu
a necessidade de estruturar controles na área de Gestão de
Projetos, otimizando os processos internos e capacitação de
pessoas, promovendo a automação da medição de indicadores e
medição do desempenho das áreas do órgão.

Soluções e Benefícios

A Metodologia BSC (Balanced Scorecard) foi implantada em seu segundo ciclo de planejamento estratégico (2008 - 2012).

Durante este período, a Plataforma Channel foi adquirida, através de processo
licitatório promovido pelo IRB (Instituto Rui Barbosa), atendendo 25 tribunais de contas
em todo o Brasil.
O TCE-PE foi um dos pioneiros na adoção da solução, com o objetivo de integrar controles
sobre a execução da estratégia, projetos e indicadores.

Integração de controles e alinhamento estratégico são os principais benefícios proporcionados pela Plataforma
Channel! Através do Software, houve uma plena integração entre atividades operacionais e estratégicas, permitindo
maior aprofundamento da análise de desempenho do Tribunal.

Depoimento do Cliente

“Podemos observar as mudanças de antes da implantação até os dias de hoje. As reuniões de
acompanhamento eram trimestrais, pois precisávamos de 15 dias para o levantamento de informações. Hoje
temos as informações que precisamos de forma mais tempestiva. Além disso, pelo fato das informações
estarem acessíveis a todos, podemos realizar reuniões com mais aprofundamento nos aspectos de análise e
tomada de decisão em detrimento de reuniões meramente informativas”

BRENO CÉSAR ESPINDOLA CORREIA,
Chefe do núcleo de planejamento, controle interno e desenvolvimento organizacional à época
da implantação.

Sobre Nós
A JExperts atua no desenvolvimento de soluções de software e serviços destinados à melhoria das práticas de gestão nas
empresas. Em operação desde 2002, está envolvida em grandes projetos, sempre no coração dos negócios de nossos clientes,
formando parcerias duradouras e focadas em resultados.

