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Como tudo começou



Ele era assim...



Por que um chatbot?

Aproximação com o 
cidadão

Oferecer interface 
simples, rápida e 

conveniente

Fomentar
controle social



Agora sou assim

Gênero

Nascimento

Nome de batismo: Zello

assistente virtual do TCU 

26 de julho de 2018

• Homenagem a Inocêncio Serzedello Corrêa

• Zelo no uso de recursos públicos



Solicite uma 

demonstração



Canais

WhatsApp

TCU Mobile e Portal TCU

(61) 3527-2000

Twitter @tcuoficial



Serviços digitais

Processos

• Consulta processual

Emissão de Certidões
• Contas julgadas irregulares

• Contas julgadas irregulares para 

fins eleitorais

• Inabilitado para função pública

• Licitante inidôneo

• Processos no TCU

• Situação de PJ na APF

Contas Irregulares

• Consulta contas irregulares 

para fins eleitorais por 

nome e CPF

Respostas às 

principais 

dúvidas recebidas 

pela Ouvidoria e 

Secom

• Autoridades; Contatos do 

TCU; Sessões; Pautas; 

Denúncia; Transparência; 

Jurisprudência



Chegando até aqui...

Tecnologia
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Chegando até aqui...

▪ Uso de inteligência artificial
Detectar intenções
Reconhecer entidades
Predição de fluxo do diálogo

▪ Rasa.com

Tecnologia

▪ Linguagem do chatbot
▪ Fluxo da conversa
▪ Criação do personagem

Design da conversa

▪ Entendimento das demandas do 
usuário

▪ Identificação de oportunidades 
de melhoria

Curadoria



Visão: hub de informações e serviços digitais

cidadão

imprensa

gestores

servidores públicos

responsabilização

certidões

processos

fiscalizações
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