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PERSPECTIVA RECURSOS 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 
Demonstrar companheirismo com os 

colegas, oferecendo-se para auxiliar nos 
trabalhos 

Elevar a satisfação 
com o clima 

organizacional para 
80% até 2020 

(Meta 1 – TRT) 
Buscar adaptar-se às diferentes 

personalidades das pessoas atendidas 
pelo setor 

Realizar 9 ações de 
saúde no ano de 

2020 
(Meta 2 – TRT) 

Sugerir à Presidência do TRT a 
realização de projeto de atividade física 

para agentes 

Aumentar o número 
de magistrados e 

servidores atendidos 
anualmente pelas 
ações de saúde 
(Meta 3 – TRT) 

Manutenção e incentivo à prática de 
atividades físicas para realizar o TAF 

01. Desenvolver ações 
voltadas à promoção da 

qualidade de vida 

Colaborar com o transporte de materiais 
(expediente e permanente) e retorno de 

materiais inservíveis 

Manter a taxa de 
congestionamento 
das demandas de 

engenharia em 
patamar inferior a 

30% 
(Meta 7 – TRT) 

Manutenção dos veículos 

04. Garantir a 
infraestrutura apropriada 

às atividades do TRT 

 
 

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 

Auxiliar na realização 
das atividades 

judiciais 

Realização de transporte de oficiais de 
justiça, das equipes em itinerância e de 

juízes 

05. Assegurar 
produtividade na 

prestação jurisdicional 
 

06. Estimular a 



Transporte de equipes para manutenção 
de instalações 

conciliação 
 

07. Gerenciar demandas 
repetitivas 

 
08. Impulsionar os 

processos de execução 

Reduzir dificuldades 
de comunicação 

Sugerir à Diretoria Geral que os agentes 
sejam equipados com telefones 

institucionais 

11. Assegurar 
mecanismos de controle 

para a administração 

Redução do desperdício de energia 
(apagar luzes acesas) 

Sugerir otimização da água (torneiras) 

Racionalizar viagens e trajetos 

Atingir, anualmente, 
10 pontos no índice 

de redução de 
consumo 

(Meta 18 – TRT) 
Apresentar à Presidência as sugestões 

para redução de consumo de 
combustível 

12. Aperfeiçoar a gestão 
de custos 

 
 
 

PERSPECTIVA SOCIEDADE 
Metas Iniciativas Objetivos 

Estratégicos 
Aumentar, 

anualmente, o índice 
de promoção da 

cidadania e 
integração com a 

sociedade 
(Meta 19 – TRT) 

Participação, com o serviço de 
transporte, nos programas sociais do 

TRT, a exemplo do TRT na escola 

Condução cautelosa e preventiva Manter o índice de 
satisfação com a 

instituição acima de 
85%, até 2020 

(Meta 20 – TRT) 
Consciência da utilização do veículo 
como representação oficial do órgão 

13. Promover a cidadania 
e a integração com a 

sociedade 

 


