
Salvador, 12 de agosto de 2020.

À Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL)
Att.: Srª Haytana Miranda Siqueira Braga

Relatório de participação na conferência “Gartner Data & Analytics” de 2019

Nos termos do Ato nº 90/2016, item f, relativo ao compromisso do servidor de "disseminar
os conhecimentos adquiridos nos eventos externos custeados pelo TCE/BA, por meio de
explanações ou relatórios", apresento a seguir informações de melhorias incorporadas ao
Sistema Mirante, fruto dos conhecimentos adquiridos no evento “Gartner Data & Analytics”
em 2019.

1) Lançada, em setembro de 2019, a terceira geração do Sistema mirante, rebatizada de
Business Intelligence (BI) para Analytics, que foi a maior evolução já implantada desde o
início do sistema em 2006. Dentre os avanços, destacam-se:

-  entrega aos usuários de maior capacidade de processamento, desempenho e
manipulação de grandes bases de dados;

-  possibilidade  de  adicionar  arquivos  externos,  sem  necessidade  de  apoio  da
equipe  da  tecnologia  da  informação,  para  cruzamentos  com  qualquer  um  dos
conteúdos já existentes no Mirante;

-  nova  tecnologia  de  exibição,  denominada  Painéis,  com  variedade  de
representações  gráficas,  incluindo  acompanhamento  de  metas,  referenciamento
geográfico em mapas e análise em tempo real, que podem ser salvas em uma
sequência  lógica  de  apresentação,  montando-se  slides  dinâmicos,  nos  quais  o
usuário conta, graficamente, a história de suas descobertas.

- a notícia foi divulgada em https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-lanca-terceira-
geracao-do-sistema-mirante

Todas  essas  melhorias,  permitiram  o  desenvolvimento  de  subprodutos  do  Sistema
Mirante, com destaque para:

1) Lançada, em novembro de 2019, o Mirante Social, ferramenta que permite ao
cidadão comum fazer análises das despesas do governo nos programas, projetos,
atividades  e  ações  do  Governo  do  Estado  pelo  cidadão  baiano.  A notícia  foi
divulgada em https://www.tce.ba.gov.br/noticias/lancada-versao-cidada-do-sistema-
mirante-por-enquanto-em-fase-de-testes

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
Avenida 4, nº 495, Edf. Conselheiro Joaquim Batista Neves, 1º andar, CAB

CEP 41.745-002, Salvador/Bahia. Telefax: (71) 3115-4661. 



2) Lançados, em maio de 2020, painéis para acompanhamento das despesas para
combate  ao  Covid-19.  A  notícia  foi  divulgada  em
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-ba-lanca-site-para-acompanhamento-das-
despesas-com-a-covid-19

Houve ainda capacitação de servidores do TCE, realizada em novembro de 2019, para
melhor explorarem todos os novos recursos disponibilizados. A notícia foi divulgada em
https://www.tce.ba.gov.br/noticias/servidores-sao-capacitados-no-novo-sistema-mirante

Ademais,  os  conhecimentos  adquiridos  possibilitaram  a  especificação  do  termo  de
referência para licitação de serviços especializados em construção de modelos preditivos.

Dessa  forma,  com  o  enorme  valor  agregado  ao  TCE,  faz-se  necessário  realçar  a
importância de participação contínua de servidores do TCE, das áreas de negócio e de
tecnologia  da  informação,  em  eventos  de  Analytics,  para  sequência  da  evolução  do
sistema Mirante. 

Atenciosamente,

Augusto Gonçalves de Sousa 
Gerente de Informações Estratégicas e Apoio à Auditoria
augusto@tce.ba.gov.br
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