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A Secretaria de Gestão Estratégica em conformidade ao que dispõe
o 

Objetivo Estratégico nº 8: melhorar e ampliar os processos de
difusão de informações visando uma comunicação integrada para o

fortalecimento da imagem da instituição 
e, ainda, à recomendação do Conselho Nacional de Justiça para o

Judiciário Trabalhista, qual seja E  laborar e implantar plano de  
comunicação da estratégia, vem disponibilizar Plano de

Comunicação da Estratégia do TRT7 para o biênio 2012-2014

A função da comunicação da estratégia é mostrar,
para todos os colaboradores e parceiros do Judiciário,
como cada um pode, qualquer que seja sua atividade

cotidiana,
Realizar Justiça



O Plano

1. Planejamento de feedback

As formas de feedback devem estar planejadas de antemão e viabilizadas desde antes do
disparo das ações de comunicação. O canal de feedback deve ser efetivo e de mão dupla.
Ou seja, deve ter como objetivos:
a.  Instruir  o gerenciamento da comunicação e dos próprios projetos,  sendo levado em
conta nos momentos de revisão e acompanhamento do andamento e resultados;
b. Dar respostas concretas às demandas, tanto no nível de comunicação quanto de reação
real às manifestações.
Além disso, o plano de retroalimentação da comunicação deve permitir que as ações de
clientes e interessados nos projetos:
a. Identifiquem informações necessárias ainda não fornecidas aos públicos
b. Impliquem aumento ou redução do detalhamento/extensão dos conteúdos
c. Alterem a freqüência da comunicação
d. Levem à customização das mensagens de acordo com as necessidades dos públicos
e. Gerem novos canais segmentados de divulgação seletiva da informação
f. Resultem na adoção de novas mídias para certos conteúdos, duplicando ou alterando a
previsão inicial para determinadas mensagens e públicos.
Esse  acompanhamento  do  plano  de  comunicação  deve  ser  feito  de  forma  periódica,
prevista no próprio plano, e levada em conta tanto no escopo do plano quanto no dos
projetos das demais áreas.

2. Planejamento de metas e indicadores
Para cada mídia ou grupo de mensagens um resultado específico, mensurável – ainda que
não em termos estritamente numéricos. Esse indicador deve estar descrito de forma sucinta
e objetiva, constando:

Indicador:  Número de inserções de notícias sobre gestão estratégica no sítio do
TRT7:
Responsável: Secretaria de Gestão Estratégica
Origem do dado: Intranet/Internet do TRT7
Periodicidade:  mensal  com  fechamento  anual  da  apuração  para  fins  de
cumprimento da meta.
Linha de Base: 12
Meta 2013: 12
Meta 2013: 24

Indicador:  Número  de  encontros  para  apresentação  de  resultados  do  PEI  aos
gestores do Tribunal:
Responsável: Secretaria de Gestão Estratégica
Origem do dado: registros/atas dos encontros.
Periodicidade:  semestral  com  fechamento  anual  da  apuração  para  fins  de
cumprimento da meta.
Linha de Base: 2
Meta 2013: 1



Meta 2013: 2
3. Planejamento da Agenda Positiva

Agenda positiva seriam os chamados fatos ou realizações comunicáveis, ações merecedoras
de atenção e referência.
A  Secretaria  de  Gestão  Estratégica  deve  elaborar  reuniões  com os  responsáveis  pelas
unidades e/ou projetos para coletar e disponibilizar informações tais como  relação da
atividades com os objetivos institucionais, os efeitos para as partes interessadas e as formas
de abordagem.
Além disso, deve tomar ciência do cronograma do projeto, para antecipar os eventos de
comunicação necessários quando da chegada desses marcos principais,  que para fins de
padronização, sugere-se sejam chamados de Agenda Positiva da unidade ou do projeto.

4. Time de comunicação

O time de comunicação envolve não só os profissionais de comunicação ou a unidade de
comunicação. 
Cada projeto e unidade da instituição deveria contar com um representante ou  agente  de
comunicação,  pessoa  que,  ao lado de  suas  atividades  próprias,  deve  ser  sensibilizada  e
treinada em fundamentos de comunicação, para atuar como apoiadora das iniciativas de
divulgação de seu setor e projeto.

A constituição de um time de comunicação da estratégia deve contemplar os seguintes papéis e
responsabilidades:



Visão geral do processo de comunicação da estratégia:

1. Objetivo

A razão principal de um processo de comunicação da estratégia é aumentar a consciência
estratégica e o comprometimento  de todos os colaboradores (terceirizados, estagiários,
servidores e magistrados) e demais públicos interessados (parceiros externos, Executivo,
imprensa, sociedade, jurisdicionados etc.) com os objetivos da instituição.

2. Curva de mudança

Um processo de planejamento estratégico é basicamente um processo de mudança. 
Ele visa reduzir a lacuna existente entre o ganho de desempenho incremental, decorrente
de uma evolução “natural” da situação atual, e o desempenho necessário. 
Superar  essa  lacuna  demanda alteração  do  status  quo,  o  que  gera  processos  comuns de
reação.
A reação diante da mudança tem fonte nas incertezas, novas condições de prestação de
contas, alteração nos hábitos profissionais estabelecidos, mudanças técnicas e sociais. Há
quatro  grupos  de  posicionamento  tipicamente  identificados  em pessoas  envolvidas  em
processos  de  mudança.  Esses  grupos  podem  ser  agregados  em  dois  conjuntos  de
características comportamentais:


