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Os dados utilizados são públicos e estão disponíveis na rede mundial de computadores.
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Plano Anticorrupção 
do Governo Federal

Ação CGU 35: Criação da Ferramenta de Análise de 
Riscos em Ouvidoria (FARO)

Descrição: Desenvolver a Ferramenta FARO para
auxiliar na triagem e análise automatizada de
denúncias na Plataforma Fala.BR (Ouvidoria e
Acesso à Informação), empregando técnicas de
Processamento de Linguagem Natural e Machine
Learning (análise de dados).

Contextualizando...



A Plataforma Fala.BR é utilizada atualmente 
por 317 ouvidorias federais e mais de 2 mil 
ouvidorias de outros entes e poderes

Mais de 3 milhões de manifestações de
Ouvidoria registradas – 600 mil
correspondendo a denuncias, registradas
desde 2015.

Contextualizando...
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O mecanismo realiza 
automaticamente a 
leitura do conteúdo 
de texto no corpo da 
denúncia e nos seus 
anexos, identificando 
palavras-chave e 
dados, como nomes, 
CPF, CNPJ.

Palavras-chave (frequência e palavras derivadas):

✓ Contrato, licitação, dispensa, milhão etc;
✓ ladrão, roubo, bilhão.

Dados (nome, CPF, CNPJ) - Cruzamento com 57 
base de dados oficiais.



Por meio do 
cruzamento 
automatizado de 
dados, é atribuída a 
cada denúncia uma 
pontuação (score), 
empregando técnicas 
de processamento de 
dados em linguagem 
natural e machine
learning.



40 a 45% 
Score < 30%

5 a 7%
Score > 80%



Conclusão - O FARO indica com precisão a
condição de Apta ou Não Apta para
aproximadamente 50% das denúncias.
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Trabalhamos para ampliar a confiança do cidadão, a
aderência aos tratados internacionais e os
resultados na detecção e apuração de irregularidades
e casos de corrupção.



Obrigado!


