
TCU Mobile



Objetivo

O TCU Mobile é um canal que oferece os 
principais serviços e informações atualizadas em 
tempo real, sobre processos e sessões 
do Tribunal, considerando o melhor contexto 
para cada usuário, que pode interagir e realizar 
ações com confiabilidade e praticidade 
em qualquer lugar.



Histórico

Início do mobile;

Um aplicativo para cada demanda.



Principais dores

Diversos aplicativos;
• Necessidades especificas;
• Sem ligação entre eles.

Dificuldades do usuário identificar qual aplicativo atende a sua 
necessidade;

Cada aplicativo construído em uma tecnologia;

Alta exigência de padrão tecnológico das lojas;

Tecnologia em rápida evolução;

Tecnologia utilizada gerava aplicativos “pesados” para os usuários;

Dificuldade com o modelo de contração de 
desenvolvimento terceirizado.



Potencial solução

Conceito de SuperApp

Exemplos:

• Hub de serviços;
• Ponto único de contato;



Origem SuperApp do TCU

Iniciativa de refazer os aplicativos 
“condenados”;

Reconstrução do aplicativo de Sessões;

Mudança do projeto para criar a infraestrutura 
para suportar todos os aplicativos;

Conceito de um único aplicativo para abranger 
todas as funcionalidades e diversos públicos;

Único aplicativo de tamanho reduzido.



Características SuperApp do TCU

Customização;

Uma visão para cada perfil de uso;

Alta aderência a padrões de líderes de mercado;

• Externos;
• Internos;
• Autoridades.

User Experience (UX) e User Interface (UI);

Capacidade de reaproveitar recursos 
disponíveis em outras plataformas (Zello, 
portal e sistemas do TCU);

Arquitetura escalável e voltada para facilitar a 
manutenção.



Aplicativos absorvidos

Consolidados

Próximos

• #EuFiscalizo;
• Push de processos;
• Vista processual;
• Sessões.
• “Zello”.

• E-TCU Gestão Processual;
• Juris TCU (pesquisa de acórdãos e 

Jurisprudência);



Tecnologias envolvidas

React Native

Líder de mercado

• Escrito em Javascript, renderizado em código nativo
• Desenvolvido pelo Facebook, Orientado pela 

comunidade



A arquitetura

Flexível;

Componentizavel;

• Utiliza componentização para criação de 
interfaces;

• permite criação de componentes 
customizáveis e reutilizáveis;

• Manutenibilidade de código mais rápida 
e eficiente.



Funcionalidades

Demonstração



Perguntas?

Contato: mobile@tcu.gov.br


