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Visualizar Todas as Respostas. Todos os participantes. Visualizar ordem padrão  Respostas: 24

Planejamento Estratégico: você conhece?
Prezado(a) Colaborador(a),

É de responsabilidade das organizações fazer chegar a todo o seu corpo funcional o conhecimento sobre o
Planejamento Estratégico.

Para que possamos planejar a melhor maneira de levar esse conhecimento a todos vocês nos próximos anos,
precisamos saber qual o seu nível de conhecimento sobre o Planejamento Estratégico do TRF1.

Só podemos melhorar aquilo que conhecemos bem. Por isso, solicitamos a especial participação de todos os
colaboradores do TRF 1ª Região (magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviço), disponibilizando
 5 minutos de seu tempo para responder às perguntas dessa enquete.

Contamos com você!

Em que unidade está lotado?

Resposta Média Total

Coger   4% 1

Gabinete de Desembargador   42% 10

Secju   29% 7

Enquete - Planejamento Estratégico: você
conhece?
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Resposta Média Total

SecGP   4% 1

Secin   21% 5

Total   100% 24/24

Qual é o seu grau de conhecimento do que seja planejamento estratégico?
 

Resposta Média Total

Não sei nada sobre o assunto.   12% 3

Sei alguma coisa.   50% 12

Sei bastante coisa.   29% 7

Sei exatamente o que é.   8% 2

Total   100% 24/24

Quanto sabe sobre a forma como é elaborado o Planejamento Estratégico da
Justiça Federal?

Resposta Média Total

Não sei nada sobre o assunto.   42% 10

Sei alguma coisa.   42% 10

Sei bastante coisa.   17% 4

Total   100% 24/24

Já ouviu falar sobre o Planejamento Estratégico da Justiça Federal 2015-2020? Se
sim, por meio de qual(is) canal(is) de comunicação?

Resposta Média Total

Cartilha 'Você é Parte'.   5% 2

Jornal eletrônico do TRF1 'Primeira Região Hoje'.   5% 2

Banners ou cartazes fixados nos murais.   8% 3

E-mail.   19% 7
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Resposta Média Total

Em reuniões.   14% 5

Conversas informais.   8% 3

Internet.   3% 1

Intranet.   8% 3

Visita da equipe de Planejamento Estratégico.   16% 6

Nunca ouvi falar.   14% 5

Conhece a Missão, a Visão de Futuro, os Valores e os Objetivos Estratégicos da
Justiça Federal?

Resposta Média Total

Conheço os quatro.   21% 7

Conheço a Missão.   12% 4

Conheço a Visão de Futuro.   9% 3

Conheço os Valores.   12% 4

Conheço os Objetivos.   12% 4

Não conheço.   35% 12

Conhece as Metas Nacionais do Poder Judiciário e as Metas Específicas da Justiça
Federal para 2018?

Resposta Média Total

Sim.   54% 13

Não.   46% 11

Total   100% 24/24

Com que frequência acessa o e-Siest (Sistema de Informações Gerenciais da
Justiça Federal da 1ª Região)?

Resposta Média Total

Acesso o e-Siest regularmente.   29% 7

Já acessei o e-Siest, mas faz tempo.   29% 7

Nunca acessei o e-Siest.   42% 10
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Resposta Média Total

Total   100% 24/24

Conhece as iniciativas (ações, projetos, planos) estratégicas que estão
em andamento no Tribunal?

Resposta Média Total

Conheço mais de duas.   29% 7

Conheço apenas as demandadas pela minha
unidade.

  29% 7

Não conheço nenhuma.   42% 10

Total   100% 24/24

Sabe como pode sugerir iniciativas (ações, projetos ou planos) que visem
ao cumprimento do Planejamento Estratégico?

Resposta Média Total

Sim.   12% 3

Não.   88% 21

Total   100% 24/24

Sabe que compete ao Cger-TRF1- Comitê de Gestão Estratégica Regional e ao Cipe-
TRF1 – Comitê de Planejamento Estratégico do TRF1 – realizar o monitoramento da
execução das metas e das iniciativas (ações, projetos, planos) estratégicas?

Resposta Média Total

Sim.   25% 6

Não.   75% 18

Total   100% 24/24

Já ouviu falar sobre Reunião de Análise da Estratégia (RAE)?

Resposta Média Total

Sim e sei o que é a RAE.   12% 3
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Resposta Média Total

Sim, mas não sei exatamente do que se trata.   17% 4

Nunca ouvi falar sobre RAE.   71% 17

Total   100% 24/24

Caso tenha alguma sugestão de iniciativa (ação, projetos, planos) que gostaria de
ver implantada no Tribunal, informe abaixo.

Resposta

Tenho interesse em saber do que se trata e como implementar alguma ideia na minha atual unidade,
onde estou lotada desde 02.05.2018.

Uma maior divulgação no próprio ambiente de trabalho, pessoalmente, tanto de manhã como a tarde.

Sugestão de criar grupos de pessoas para atuarem tanto de manhã como a tarde.

Acho que deveríam ser traçadas metas de acordo com as necessidades e contexto de cada Vara e
não de forma genérica.

- unificação das bases de dados para melhorar acesso e manuseio das informações necessárias

Teletrabalho.

Gostaria de ver implantado no Tribunal o sistema de impressão de certidões de (objeto e pé, narrativa
e homônimo), elaborada pelas Coordenadorias e disponíveis para impressão no andamento do
processo evitando o deslocamento do jurisdicionado até a sede do Tribunal para sua retirada. Assim o
Tribunal atenderia todos os estados da Federação e inclusive mundialmente basta ter acesso a rede
mundial de computadores.

- Pontos de controle com os envolvidos em Projetos Estratégicos

- Clareza com relação as metas x Ações e seu respectivo acompanhamento

- Designar responsável (gerente) e atribuir a este "TOTAL" liberdade para a conclusão de determinado
projeto (identificar pontos de estrangulamento, minimizar riscos, melhorar COMUNICAÇÃO, etc)

- Uso de uma ferramenta efetiva de monitoramento dos projetos

- Melhorar os processos nas unidades com vistas a melhorar a EFICIÊNCIA (ação: contratar uma
consultaria que fará a análise dos processos "existentes" e propor uma solução EFICIENTE).

Seria interessante que fosse traçado o perfil dos funcionários no que se refere às suas aptidões,
vocações e preferências profissionais. Vejo um grande número de pessoas no Tribunal com
depressão e outras doenças devido à sua insatisfação no ambiente de trabalho que poderia ser
amenizada se realocados a setores que pudessem estar satisfeitos profissionalmente.

Outra ação seria a de organização dos gabinetes de forma uniforme e efetiva, de modo a facilitar a
triagem e confecção dos processos.
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Resposta

Fim dos diretores vitalícios. tempo certo de gestão. Avaliação da liderança imediata pelos liderados. 
Muitas vezes o serviço não anda porque a única coisa que o diretor quer é o dinheiro na conta no final
do mês, sem  qualquer compromisso com o bom andamento dos trabalhos (serviço, recursos
humanos, estratégias).
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