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PERSPECTIVA RECURSOS 

Metas Iniciativas Objetivos 
Estratégicos 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 

Esforçar-se para manter o padrão de 
(infra) estrutura do TRT 

Realizar 9 ações de 
saúde no ano de 

2020 
(Meta 2 – TRT) 

Sugerir campanha contra o mosquito da 
dengue 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção da 

qualidade de vida 

Capacitar, pelo 
menos, 50% do 

quadro de 
magistrados e 

servidores ao ano 
(Meta 4 – TRT) 

Elaborar lista/relação de cursos de 
aperfeiçoamento de interesse dos 

setores, além da indicação pontual de 
eventos para autorização 

02. Promover a formação 
continuada do quadro 

funcional 

Obter, pelo menos, 
75% de satisfação 
com os serviços de 

TIC 
(Meta 6 – TRT) 

Realizar a implantação do sistema de 
controle de material e patrimônio 

03. Aperfeiçoar a 
infraestrutura e a 

governança de TIC 

Concretização do projeto para mudança 
da Seção de Almoxarifado (Relatório de 

auditoria – CSJT) 
Buscar condições 
adequadas para o 
funcionamento dos 

setores Necessidade de reorganização do 
espaço do Setor Gráfico 

04. Garantir a 
infraestrutura apropriada 

às atividades do TRT 

 
 
 



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Colaborar com a área 
fim do Tribunal 

Fornecer materiais, permitindo o 
desempenho dos objetivos da atividade 

fim 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 
 

06. Estimular a 
conciliação 

 
07. Gerenciar demandas 

repetitivas 
 

08. Impulsionar os 
processos de execução 

 
Buscar aproximação 

entre os setores 
 

Promover reuniões entre os setores 
CSG, CML, CTIC, ALMOX, GRÁFICA 

Tornar conhecidas as 
atividades do setor Atualizar cartilha da CML 

09. Ampliar o modelo de 
gestão participativa 

Reaproveitamento de papel para 
confecção de blocos 

Adaptação (redução) dos pedidos do 
Setor Gráfico e da Seção de 

Almoxarifado 

Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 
Acompanhamento do PLS 

Recuperar bens ainda 
servíveis 

Sugerir contratação/convênio para 
manutenção de materiais (bebedouro, 
frigobar, cadeiras etc.), evitando sua 

dispensa 

12. Aperfeiçoar a gestão 
de custos 

 
 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Aumentar, 
anualmente, o índice 

de promoção da 
cidadania e 

Doação de materiais inservíveis para 
organizações sociais, entidades 
filantrópicas ou outros órgãos 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 



Realizar divulgação das iniciativas do 
setor 

integração com a 
sociedade 

(Meta 19 – TRT) 
Buscar adequada destinação dos 

resíduos (cartucho de tonner, papel para 
reciclagem) 

 


