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PLANO DE TRABALHO 

Breve contextualização 

Explicitação do problema 

Projeto Auditoria é mais parceria 

  -  Justificativas 

  -  Objetivos 

  -  Premissas 

  -  Etapas  

  -  Entregas 

Resultados já verificados 

Lições aprendidas 



CONTEXTO 

2013 - Vinculação à Presidência 

2014 - Saída da cogestão em marco definido 

2015 - Qualificação dos trabalhos de AI 

2016 -  Implantação da metodologia ABR 



O PROBLEMA 

Sedimentação de visão distorcida da AI 

Manutenção de baixa integração entre AI e demais unidades 

Limitação da compreensão do valor agregado à gestão 

Comprometimento da efetividade dos trabalhos realizados 



PROJETO AUDITORIA É MAIS PARCERIA 

Justificativas 

  - Aprimorar a comunicação com as demais unidades  

  - Estimular mudança de cultura organizacional 

  - Aperfeiçoar a forma de atuação dos auditores internos 

  - Fomentar o estabelecimento de parcerias 

  - Assegurar a agregação de valor à organização 



PROJETO AUDITORIA É MAIS PARCERIA 

 

Objetivo superior 

Clarificar as funções e objetivos da Auditoria Interna, a 
fim de estabelecer relação de cooperação entre unidade 

auditada e auditores internos, nos trabalhos de 
avaliação e consultoria, adicionando valor e melhorando 

as operações e resultados do Tribunal. 



PROJETO AUDITORIA É MAIS PARCERIA 

Objetivos específicos 

 

• Evidenciar a importância do papel da AI para a 
melhoria dos processos organizacionais 

• Fomentar o aprimoramento da abordagem dos 
auditores internos junto às unidades auditadas 

• Viabilizar ferramentas de comunicação interna com 
vistas a aproximar a AI das demais unidades 

• Estabelecer rotina de trabalho por meio de plano 
anual de comunicação 



PROJETO AUDITORIA É MAIS PARCERIA 

Premissas 

Patrocínio da Alta Administração 

Comprometimento das unidades da SCI com o aperfeiçoamento 
da forma de atuação junto às demais unidades 

Compromisso com utilização de comunicação atrativa 



ETAPAS/ENTREGAS 

• Diagnóstico situacional FASE 1 

• Campanha de divulgação 2017 FASE 2 

• Plano de Comunicação 2018 FASE 3 



FASE 1 - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

• Auditores Internos 

• Unidades clientes 

Pesquisa Web - Google Drive 

• Gestores de unidades clientes mais 
demandadas pela AI 

Entrevista 



FASE 1 - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Pesquisa Web – Auditores Internos 
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FASE 1 - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Auditores Internos: comentários, sugestões e expectativas 

A oferta reduzida de treinamento vai de encontro à crescente demanda por 
qualidade e inovação que se apresenta aos órgãos de controle interno. 

Muitas unidades ainda não veem a COGES como uma parceira que busca 
agregar valor, pois desconhecem, ou têm pouca informação, a respeito do 
verdadeiro papel da citada coordenadoria. 

Minha expectativa é cooperar com a unidade auditada, de forma que ela 
possa atingir eficientemente suas metas e objetivos. 

Quando audito, minha principal preocupação é conhecer a realidade da 
unidade auditada. (GAP) 



FASE 1 - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Pesquisa Web e Entrevista – Unidades clientes 
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FASE 1 - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Unidades clientes: comentários, sugestões e expectativas 

Agir sempre com cortesia [...] sem arrogância. 

Mudança de atitude no sentido de ser mais colaborativo e não coercitivo. 

Atuar de forma mais próxima à unidade, compartilhando conhecimentos. 

Atuar de forma empática, adequando a sua linguagem a dos auditados. 

Conhecer o funcionamento da organização e como são executadas as suas 
atividades. (GAP) 

Acho que os colegas atuam de forma correta, cortês. Não vejo o que 
mudar. 



FASE 1 - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Entrevistas: comentários, sugestões e expectativas 

Aceito e enxergo o trabalho de auditoria como oportunidade. 

Percebo a SCI como uma unidade que "aponta erros". Sempre corretiva, 
nada instrutiva.  

Consigo perceber a COGES como unidade colaboradora. Hoje interage 
mais, troca ideias. Antigamente via a unidade como fiscal, que só fazia 
cobrar e apontar erros. 

A auditoria deve conversar mais com as áreas, simplificando ou explicando 
termos e nomenclaturas, melhorando a comunicação. 

Percebo que a COGES melhora de alguma forma os processos internos, mas 
não vejo, na prática, essas implementações.  

Tenho esperança de que, após a implantação do projeto, a relação se torne 
mais "real", mais próxima da unidade. 



FASE 2 – CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO 2017 

Logomarcas 

Cartilha 

Portal da Intranet 

Boletim Informativo 

Agenda 2018 



LOGOMARCAS 



CARTILHA AUDITORIA É MAIS PARCERIA 

Cartilha 
Web 

http://www.youblisher.com/p/1864132-CARTILHA-AUDITORIA-E-MAIS-PARCERIA/
http://www.youblisher.com/p/1864132-CARTILHA-AUDITORIA-E-MAIS-PARCERIA/
http://www.youblisher.com/p/1864132-CARTILHA-AUDITORIA-E-MAIS-PARCERIA/


AGENDA TRE-BA 2018 – EM ELABORAÇÃO 



AGENDA TRE-BA 2018 – EM ELABORAÇÃO 



Iniciativas 

Novo ciclo de pesquisa diagnóstica 

Notícias 

Posts via e-mail 

Datas relevantes 

Divulgação contínua da cartilha e Portal da Intranet 

Capacitação dos auditores internos (técnica e comportamental) 

FASE 3 – PLANO DE COMUNICAÇÃO 2018 



RESULTADOS JÁ VERIFICADOS 

Identificação de oportunidades de melhoria (GAPS) 

Esclarecimento do papel da AI nas entrevistas com gestores 

Melhoria da receptividade dos auditores internos pelas 
unidades auditadas 

Preocupação dos auditores internos com o aperfeiçoamento 
da abordagem 

Aproximação das unidades e incremento de consultas à AI  
(legislação, jurisprudência, linha argumentativa etc.) 



LIÇÕES APRENDIDAS 

Prazo razoável para resposta à pesquisa diagnóstica 

Sensibilização para a participação da consulta  

Simplicidade dos instrumentos de consulta para 
tabulação mais célere de opinativos 
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