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2ª RAE - REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

Acompanhar os resultados dos indicadores, metas, projetos e 

ações dispostos no Planejamento Estratégico do TRT e dos 

indicadores nacionais de desempenho estipulados pelo CNJ



GRUPO ESTRATÉGICO  
Atribuições

GRUPO ESTRATÉGICO  
Atribuições

Portaria GP/DG nº 38/2010

I - medir indicadores e metas constantes do Plano Plurianual 
e do Plano Bianual, bem como indicadores nacionais de 

desempenho estipulados pelo CNJ, vinculados à sua área de 
atuação, e apresentar os dados nas RAEs;

II - implementar e acompanhar os projetos e as ações 
relacionados no Plano Plurianual e no Plano Bianual, 

vinculados à sua área de atuação, e apresentar o 
andamento nas RAEs;

III – realizar RAE, para propor ajustes e outras medidas 
necessárias à melhoria do desempenho; 

IV - disseminar o Planejamento Estratégico junto às 
unidades organizacionais, incentivando o alinhamento 

destas à estratégia do Tribunal.



PLANO DE A ÇÃOPLANO DE A ÇÃO

5W 2H
What – o que será feito (meta)

Why – porque será feito (justificativa)

Where – onde será feito (local)

When – quando será feito (tempo)

Who – por quem será feito (responsabilidade)

How – como será feito (etapas / método)

How much – quanto custará fazer (custo)

Atualização TRIMESTRAL das 
informações junto à Assessoria de 

Planejamento Estratégico



INDICADORESINDICADORES

•Verificar se os dados necessários para 

medição do indicador estão disponíveis ou 

se é necessário buscá-los em outra 

unidade;

•Analisar se a ação está sendo suficiente 

para o cumprimento da meta;

•Observar o “quando medir”: anual, 

semestral, trimestral ou mensal.

Atualização das informações junto à

Assessoria de Planejamento Estratégico



CRITÉRIO DE ANÁLISE DE DESEMPENHOCRITÉRIO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO



COMUNICAÇÃO DA ESTRAT ÉGIACOMUNICAÇÃO DA ESTRAT ÉGIA

� Grupo Estratégico como multiplicador junto 
às unidades;

� Link – Gestão Estratégica: 
Álbum de Figurinhas, Notícias, Vídeos;

� Reunião 01/10/2010 – Palestra Paulo Volker
“O hoje e o amanhã:

os desafios do Planejamento Estratégico.”



ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO

ACOMPANHAMENTO E 
MONITORAMENTO

Enviar para Assessoria Planejamento Estratégico:

� DADOS MENSURADOS, observando o 
“Quando medir” ;

� PLANO DE AÇÃO com dados atualizados, 
trimestralmente.   

ENVIO ATÉ O DIA “5”
Trimestral Semestral Anual

Janeiro

Abril

Julho

Outubro

Janeiro

Julho

Janeiro



A maioria das pessoas não 

planeja fracassar, fracassa 

por não planejar.

A maioria das pessoas não 

planeja fracassar, fracassa 

por não planejar.

John L. Beckley



Missão
Solucionar conflitos nas relações de trabalho, por meio da contribuição de magistrados e servidores, oferecendo à

sociedade justiça e desenvolvimento social

Desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos 

magistrados e servidores

Buscar a melhoria contínua do clima 

organizacional e da qualidade de 

vida dos magistrados e servidores

Fortalecer a interação entre as 

unidades

Aprimorar a comunicação com a 

sociedade

Atuar com responsabilidade 

socioambiental

Buscar a efetividade nos trâmites 

judiciais e administrativos Facilitar o acesso à Justiça
Garantir a efetividade na execução 

das decisões judiciais

Eficiência Operacional

Atuação Institucional

Responsabilidade SocioambientalAcesso ao Sistema de Justiça

Alinhamento e Integração

Gestão de Pessoas Infraestrutura e Tecnologia

Garantir a infraestrutura física e 

tecnológica apropriada às atividades 

administrativas e judiciais

Garantir a disponibilidade dos 

sistemas essenciais de T.I.

Orçamento

Assegurar recursos orçamentários 

para a execução das estratégias
Otimizar a alocação de recursos

Alcançar uma gestão estratégica 

participativa

Mapa Estratégico do TRT de Minas Gerais


