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O que é o ODP
O Observatório da Despesa Pública (ODP) é a unidade de produção de informações estratégicas da Controladoria Geral da 
União (CGU)  voltada à aplicação de metodologia, apoiada em tecnologia da informação, para a produção de informações 
que visam a subsidiar e a acelerar a tomada de decisões estratégicas, por meio do monitoramento dos gastos públicos. As 
análises conduzidas no ODP são direcionadas à identificação de situações que possam constituir irregularidades, de modo a 
prevenir suas ocorrências. Dessa forma, o Observatório funciona como uma “malha fina” das despesas públicas - mais uma 
maneira para garantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte.

ODP.estadual
O objetivo do ODP.estadual é multiplicar o modelo adotado pela CGU e implementar a rede ODP em âmbito esta-
dual em todo o território nacional, propiciando a integração e ações coordenadas e estruturadas entre a União e os 
demais entes federativos, de forma a auxiliar no processo de avaliação da gestão e posterior tomada de decisão, assim 
como na melhoria dos controles e monitoramento do gasto público.

Composto por analistas  e auditores e utilizando tecnologia moderna, o ODP.estadual aplica metodologia para cruzar 
dados de diferentes fontes à procura de sinais de má aplicação dos recursos estaduais. O Observatório apura, por 
exemplo, a existência de relações pessoais entre sócios de uma empresa e os servidores do órgão que a contratou.

Uma vez que o ODP.estadual tem o objetivo de contribuir para o aprimoramento do controle interno e funcionar 
como ferramenta de apoio à gestão pública, os resultados gerados pela unidade servem como insumo para realização 
de auditorias e fiscalizações conduzidas pelas Auditorias e/ou Controladorias Internas nos Estados, bem como para 
informar os gestores sobre indicadores gerenciais relativos à realização de gastos públicos, de modo a permitir análises 
comparativas, subsidiando a tomada de decisões para melhoria da aplicação dos recursos públicos.

As informações geradas pressupõem indícios de irregularidades ou situações atípicas que devem ser apuradas pelas 
Auditorias e/ou Controladorias Internas no âmbito dos estados para que confirmem os indícios e tomem as provi-
dências necessárias.

Público-alvo
Interno: Gestores e Equipes de auditoria e fiscalização das Auditorias e/ou Controladorias Internas nos Estados.
Externo: Gestores Públicos.

Conceito
O ODP.estadual é uma unidade de produção de 
informações estratégicas voltada às ações de prevenção 
da corrupção, à tomada de decisão estratégica pelas 
Auditorias e/ou Controladorias Internas nos Estados e ao 
apoio à boa e regular gestão pública.

Trilhas, Indicadores e Análise
Dentro de cada tema, o processo de criação de 
conhecimento estratégico ocorre em três vertentes: 
1) hipóteses são testadas através do cruzamento de 
dados, dando origem às chamadas trilhas de auditoria; 
2) dados brutos são trabalhados, correlacionados 
e apresentados de maneira agregada, gerando 
indicadores gerenciais; e 
3) técnicas de análise e mineração de dados são 
utilizadas para a descoberta de padrões e anomalias.


