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Consultoria para a formalização da Cadeia de valor do
Tribunal Regional Eleitoral do Pará - TRE/PA
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Atos de cogestão

1º Fórum de Boas Práticas

de Auditoria e Controle

Interno do Judiciário

Revogação dos atos de cogestão pela Auditoria interna

(Portaria TRE/PA 17.182/2017)

Consultorias-piloto (Programa de Assistência à Saúde

e Gestão de convênios)

3º Fórum de Boas Práticas

Consultorias de governança: formalização da Cadeia

de valor e formalização da Política de gestão de

riscos

5º Fórum de Boas Práticas (apresentação do case da

consultoria de gestçao de riscos do registro de

candidaturas)

Acórdão TCU 2.343/2016 - Plenário

(Governança e gestão das aquisições)

2º Fórum de Boas Práticas

Consultorias de gestão de riscos em processos

finalísticos (Plano Integrado de Eleições): Registro

de candidaturas, suprimento de fundos eleitorais e

prestações de contas de campanha.

4º Fórum de Boas Práticas

Resoluções CNJ nº 308 e nº 309/2020

Reestruturação da Auditoria Interna (Novo Estatuto

de Auditoria Interrna do TRE/PA)

Retirada da Auditoria interna, dos processos de

trabalho de análise das contas eleitorais e partidárias

Implementação do Programa de Qualidade da

Auditoria Interna

LINHA DO TEMPO
Inovação e evolução dos trabalhos de consultoria no âmbito da Auditoria interna do TRE/PA



Função de consultoria em auditoria interna

"A consultoria é uma forma de atuação da

auditoria interna, onde se busca alavancar

processos estratégicos, em grau de

maturação incipiente, relacionados à

governança, gestão de riscos e controles

internos, com as devidas salvaguardas".

Professor Antônio Alves de Carvalho Neto
IV Fórum Brasileiro da Atividade de Auditoria Interna

Governamental (Brasília, outubro de 2017).
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Análise SWOT
Ameaças e fraquezas.

Visão hierárquica da organização.

Deficiência na gestão de riscos.

Ausência de medição de desempenho.
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Formalização da cadeia de valor 
Passo a passo da consultoriaBenchmarking com organizações públicas: Banco

Central do Brasil (Audit) e Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ (modelo
adotado pelo TRE/PA.

Revisão da cadeia de processos, produto de
consultoria externa realizada em 2011.

Validação da cadeia de processos.

Aprovação, pelo Conselho de Governança do Tribunal, do
modelo de Cadeia de valor proposto como produto da
consultoria
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Construção do modelo da Cadeia de valor.

6 Elaboração do Plano anual de auditoria, baseado em risco.



NÍVEL 1
Processos de governança,

finalísticos e de suporte

NÍVEL 2
Macroprocessos (tático)

NÍVEL 3
Processos de trabalho
(operacional)

Níveis de processo



Elementos da Cadeia de Valor
Como foi desenhada a Cadeia de Valor do TRE/PA

PROCESSOS DE GOVERNANÇA
Visão geral da cadeia de valor.

PROCESSOS FINALÍSTICOS
Processos do Plano Integrado de Eleições - PIE, prestação

jurisdicional e logística de eleições. Orienta a Auditoria Interna
na elaboração do planejamento anual de auditorias. 

PROCESSOS DE SUPORTE
Áreas de negócio do Tribunal (TIC, Pessoal, Orçamento,

Financeiro, Judiciária e Administração).



Cadeia de Valor do TRE/PA
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Cadeia de Valor do TRE/PA

1º NÍVEL

2º NÍVEL  (MACROPROCESSO)

3º NÍVEL  (PROCESSO DE TRABALHO)
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Gestão de processos

A gestão de processos é o
fundamento para uma boa gestão de
riscos.

Plano anual de auditorias

O planejamento anual de
auditorias é orientado pela Cadeia
de valor, a partir do momento em
que se pode focar em processos
estratégicos e de maior risco para
o cumprimento dos objetivos do
órgão.

Gestão por competências

A Cadeia de valor agrega para
definição e estruturação de
competências para a execução dos
processos de trabalho do ógão.

Gestão de riscos

A Cadeia de valor resulta em
melhor abordagem para o
gerenciamento de riscos da
organização.

Benefícios
esperados:



Visão por processos

A Cadeia de valor redesenha o olhar

dos stakeholders sobre a

organização, abandonando a visão

hierárquica pela visão sistêmica por

processos. 

Benefícios
esperados:

Indicadores de
desempenho

A gestão por processos deve vir

acompanhada de definição de

indicadores gerenciais, para facilitar a

revisão e a melhoria contínua. 

"Aquilo que não é medido, não é

melhorado".

Teletrabalho

Ao facilitar a gestão de processos,

auxilia na formatação dos planos de

trabalho para o home office,

possibilitando melhor controle e

medição de desempenho.

Plano anual de
capacitação

A Cadeia de valor, ao apresentar

a visão por processos, auxilia a

gestão de pessoas na elaboração

do Plano anual de capacitação.



Seção de Consultoria e Acompanhamento

da Governança e Gestão -

SAUDI/COAG/SAG

                        sag@tre-pa.jus.br

                      (91) 3346-8645

Obrigado!


