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APRESENTAÇÃO

O planejamento estratégico auxilia na definição de objetivos e das estratégias para alcançá-

los,  visando  que  os  recursos  disponíveis  sejam  utilizados  de  forma  eficiente,  aumentando  a

produtividade.

Anualmente, a Unidade de Auditoria Interna da Unipampa (AUDIN) avalia a implementação

do Planejamento Estratégico do exercício anterior e revisa as pretensões para o próximo período.

O processo de planejamento estratégico para 2020 teve início com a revisão da missão,

visão e valores da Unidade. Posteriormente, realizou-se análise ambiental, para refletir sobre as

forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Por fim, foram definidos os objetivos estratégicos

para 2020, bem como as metas, indicadores e prazos.

Assim, a AUDIN apresenta seu planejamento anual, com a intenção de se autodesenvolver

e efetivamente contribuir com a Unipampa.

1. METODOLOGIA

A elaboração do planejamento estratégico da AUDIN para o exercício de 2020 passou pelas

etapas  de definição estratégia;  análise ambiental;  e definição de objetivos estratégicos para o

período.

A definição da estratégia consistiu na análise, pela equipe, da missão, visão e valores, já

definidos em anos anteriores. Essas definições foram mantidas para 2020.

A análise ambiental  ocorreu por meio da ferramenta matriz  SWOT,  conhecida também

como  FOFA  (Forças,  Oportunidades,  Fraquezas  e  Ameaças).  As  Forças  e  as  Fraquezas  estão

relacionadas  ao  ambiente  interno,  enquanto  as  Oportunidades  e  as  Ameaças  com  fatores

externos.

A definição de objetivos estratégicos para o período considerou as metas globais e amplas

da Unidade, relacionadas à missão da AUDIN para alcançar sua visão.

Nos  itens  seguintes,  são  apresentados  os  resultados  de  cada  etapa,  que  forneceram
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subsídios para a elaboração do Planejamento Estratégico 2020.

1.1. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA

A missão, visão e valores da Unidade de Auditoria Interna já haviam sido definidos em

exercícios anteriores e foram mantidos para 2020, conforme Quadro 01.

Quadro 01: Missão, visão e valores.

Missão Visão
Assessorar  a  gestão  na  realização  dos  objetivos
institucionais,  avaliando  e  melhorando  a  eficácia  dos
processos  de  gerenciamento  de  riscos,  controle  e
governança.

Consolidar-se  como órgão  de  assessoramento  interno
de  reconhecida  capacidade  técnica  e  alinhado  às
modernas ferramentas tecnológicas e de gestão.

Valores
COMPORTAMENTO ÉTICO: Agir com respeito, seriedade, transparência, honestidade e integridade.
COMPROMETIMENTO: Ser leal com a Instituição, ter compromisso com seu trabalho e assumir responsabilidades.
COOPERAÇÃO: Trabalhar em equipe, de forma integrada, e colaborar para atingir os objetivos comuns.
PROFISSIONALISMO:  Atuar  de forma técnica,  competente,  responsável,  imparcial,  coerente  e  objetiva,  e  estar
comprometido com a missão institucional.

1.2. ANÁLISE AMBIENTAL

A  análise  ambiental  da  AUDIN  foi  realizada  pela  equipe,  utilizando  a  matriz  SWOT,
conforme Quadro 02.

Quadro 02: Análise ambiental

Ambiente Interno Ambiente Externo
Forças Oportunidades

• Equipe multidisciplinar;
• Trabalho em equipe;
• Busca permanente de qualificação;
• Comprometimento da equipe.

• Integração das auditorias internas do MEC;
• Ofertas de capacitações presenciais e EAD;
• Disponibilização gratuita de sistemas de gestão
e execução de auditorias de outros órgãos.

Fraquezas Ameaças

• Falta de capacitação em áreas específicas;
• Limitação de pessoal;
• Ausência de sistemas de gestão e execução de
auditorias.

• Limitação orçamentária;
• Alterações na legislação e na interpretação da
lei;
• Interferências nas atividades da AUDIN;
• Falta  de  empenho  em  implementar  as
recomendações emitidas.
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1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA 2020

Com base na definição da estratégia da AUDIN, foram definidos, pela equipe, os objetivos

estratégicos para 2020 e respectivas metas, indicadores e prazos, conforme Quadro 03.

Quadro 03: Objetivos estratégicos, metas, indicadores e prazos.

Objetivo Meta Indicador Prazo
1. Realizar  todas  as
auditorias  previstas  no  PAINT
2020.

Realizar  as  7  ações  de  auditoria
previstas no PAINT 2020.

Nº  de  auditorias
realizadas/ previstas.

Dezembro/
2020

2. Aprimorar a sistemática
de  monitoramento  das
recomendações  emitidas  pela
AUDIN.

Utilizar sistema informatizado para o
monitoramento  eficiente  das
recomendações.

Sistema  informatizado
em funcionamento. Junho/2020.

3. Aprimorar  a
metodologia  de  registro  de
benefícios  da  atividade  de
auditoria interna governamental

Revisar  a  metodologia  atualmente
utilizada para registro de benefícios
financeiros e não financeiros.

Metodologia  incluída
no  Manual  de
Auditoria Interna.

Abril/2020

4. Cumprir  o  Plano  de
Capacitação 2020.

Realizar  todas  as  capacitações
estratégicas.

Nº  de  capacitações
estratégicas
realizadas/ previstas.

Dezembro/
2020

5. Monitorar  a
implementação  do
Planejamento  Estratégico,  do
Plano  de  Capacitação  e  do
PAINT.

Avaliar,  trimestralmente,  o
cumprimento  do  Planejamento
Estratégico, do Plano de Capacitação
e do PAINT.

Registro  das  reuniões
trimestrais  com  a
equipe.

Março/2020
Junho/2020
Setembro/
2020
Dezembro/
2020

6. Atualizar  o  Manual  de
Auditoria Interna.

Atualizar  os  conteúdos  do  Manual
de Auditoria Interna e anexos. Manual atualizado. Abril/2020

7. Atualizar  o  Regimento
da AUDIN.

Aprovação,  no  Consuni,  das
alterações propostas no Regimento.

Publicação  da
Resolução  aprovando
as  alterações
propostas.

Dezembro/
2020

8. Elaborar o Programa de
Gestão e Melhoria da Qualidade
(PGMQ).

Instituir  formalmente um Programa
de Gestão e Melhoria da Qualidade.

PGMQ aprovado. Dezembro/
2020
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2. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TRAÇADOS PARA 2019

O Quadro 04 apresenta a situação dos objetivos estratégicos traçados para 2019.

Quadro 04: Atendimento dos objetivos estratégicos para 2018

Objetivo PE 2019 Meta prevista Situação Justificativa
1. Realizar  todas  as
auditorias  previstas  no
PAINT 2019.

Realizar  as  6  ações  de
auditoria previstas no PAINT
2019.

Não alcançada
Priorização de auditorias especiais
demandadas  pelo  Dirigente
Máximo da Instituição.

2. Aprimorar  a
sistemática  de
monitoramento  das
recomendações  emitidas
pela AUDIN.

Estabelecer  novos  controles
para  o  monitoramento
eficiente  das
recomendações.

Alcançada -

3. Cumprir  o  Plano
de Capacitação 2019.

Realizar  todas  as
capacitações estratégicas. Não alcançada Limitação  orçamentária  e

demandas extras de trabalho.
4. Monitorar  a
implementação  do
Planejamento  Estratégico,
do Plano de Capacitação e
do PAINT.

Avaliar,  periodicamente,  o
alcance  dos  objetivos
priorizados no Planejamento
Estratégico,  no  Plano  de
Capacitação e no PAINT.

Alcançada -

5. Implementar  o
uso do Sistema Eletrônico
de  Informações  (SEI)  para
tramitação  dos
documentos  produzidos
pela AUDIN.

Tramitar  todos  os
documentos  da  Unidade
pelo SEI.

Alcançada -

6. Incentivar  e
monitorar  a  avaliação dos
riscos e dos controles.

Incluir  em  todas  as
auditorias  a  fase  de análise
de  riscos  e  de  avaliação  de
controles internos.

Não alcançada

As  auditorias  especiais
demandadas  pelo  Dirigente
Máximo  seguiram  fluxo
diferenciado  de  planejamento  e
execução, pelo fator tempo.

7. Revisar e atualizar
o  Manual  de  Auditoria
Interna.

Revisar  e  atualizar  os
conteúdos  da  1ª  edição  do
Manual de Auditoria Interna
e anexos.

Parcialmente
alcançada

O trabalho foi iniciado e está em
fase de conclusão.
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