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1. Introdução

Este relatório apresenta o resultado ob do na “Pesquisa de Satisfação com a Comunicação Interna e
Sistemas de Tecnologia da Informação”, realizada entre os dia 26 de outubro a 30 de novembro de 2015.
A pesquisa foi inserida no rol de ações prioritárias no Plano Estratégico da 10ª Região 2015-2020,
com o obje vo de medir os Indicadores Estratégicos nº. 8 - “Índice de Sa sfação com a Comunicação
Interna”, e nº. 17 “Índice de Sa sfação dos Usuários de TI”.
O nível de sa sfação é formado pelas percepções compar lhadas do público interno sobre a
comunicação interna e os sistemas de tecnologia da informação, em um determinado momento da
organização.
A pesquisa tem por obje vo conhecer a percepção de magistrados e servidores acerca dos sistemas
de comunicação e de TI, assim como das dimensões que impactam o cenário organizacional, no que se
refere a esses sistemas, gerando subsídios para decisões e ações, e buscando melhorias con=nuas que
assegurem uma maior sa sfação nesses aspectos.
A seguir apresentam-se os resultados da pesquisa, iniciando com a apresentação do perﬁl dos
respondentes, resultados quan ta vos e, por ﬁm, os resultados qualita vos.
2. Metodologia

•
•
•

Foi elaborado um ques onário com 38 aﬁrma vas, da seguinte forma:
12 relacionadas à Comunicação Interna, com 3 questões abertas;
18 aos sistemas de Tecnologia da Informação, com 2 questões abertas;
8 questões gerais.

Para a elaboração das aﬁrma vas, considerou-se as seguintes dimensões sobre as quais os
respondentes deveriam manifestar-se:

• Comunicação Interna:
- pos de informações que se interessam;
- avaliação dos meios de comunicação internos oferecidos;
- frequência com que u lizam os meios de comunicação internos.
• Sistemas de TI:
- conhecimento das ferramentas de TI;
- avaliação quanto aos serviços e sua transparência, equipamentos, sistemas, infraestrutura aplicada à TI e
capacitação.

•
•
•
•

Foram deﬁnidas algumas premissas que orientaram a elaboração das aﬁrma vas:
Elaborar questões simples que mensurassem apenas um aspecto;
Redigir as frases na forma aﬁrma va e direta, para evitar enganos ou ambiguidade durante o
processo de leitura;
Não ter perguntas de validação (hipóteses);
Evitar questões amplas.

O ques onário foi elaborado com base na escala psicométrica do po Likert de cinco pontos,
variando de '1' “Discordo Totalmente” a '5' “Concordo Totalmente”, conforme segue:

“1” representa “discordo totalmente”;
“2” representa “discordo parcialmente”;

“3” representa “nem concordo nem discordo”;
“4” representa “concordo parcialmente”;
“5” representa “ concordo totalmente”.
Além das asser vas, solicitou-se informações quanto à localidade dos respondentes (Distrito
Federal/Tocan ns) e área de trabalho (Área Administra va e Área Judiciária, Área Administra va, Área
Judiciária – Outros, Área Judiciária – Vara do Trabalho, Área Judiciária – Gabinete de Desembargador).
A pesquisa foi aplicada via web, hospedada no portal da Gestão Estratégica. Para tanto, foram
geradas senhas aleatórias de acesso aos par cipantes, garan ndo a devida conﬁdencialidade dos
respondentes.
3. Organização e Validação da Base de Dados
O tratamento dos dados foi realizado com o uso do aplica vo esta=s co SPSS, que gera resultados
descri vos.
3.1. Resultado da Par#cipação
A pesquisa contou com 145 ques onários respondidos, sendo 135 ques onários válidos. Para a
validação, adotou-se o seguinte critério: “se o número de questões respondidas por um avaliador for menor
que 10%, todas as suas avaliações são eliminadas do cálculo”. Apenas 10 ques onários não atenderam ao
critério estabelecido.
3.2. Coeﬁciente Alfa de Cronbach
Para es mar a conﬁabilidade do ques onário da pesquisa, u lizou-se o coeﬁciente Alfa de
Cronbach. Pode-se conceituar este coeﬁciente como a medida pela qual algum constructo, conceito ou fator
medido está presente em cada item.
O Alfa mede a correlação entre respostas do ques onário por meio da análise do perﬁl das
respostas dadas pelos respondentes, ou seja, a correlação média entre as perguntas.
O Alfa foi calculado considerando todo o ques onário e adotado o valor de 0,70 como o mínimo
aceitável. Segue abaixo o resultado do coeﬁciente Alfa de Cronbach para o ques onário em questão:
Grupo analisado
Todo o ques onário

Alfa de Cronbach
89,04%

Análise
Aceitável

O resultado do cálculo de 89,04% desse índice é considerado de confiabilidade bastante
satisfatória.
3.3. Análise Fatorial
A análise fatorial fundamenta-se no pressuposto de que uma série de itens ou variáveis pode ser
explicada por um número menor de variáveis denominadas fatores, e que existe uma correlação comum
entre essas variáveis, originando-se um agrupamento. A par r desse agrupamento, chega-se ao indicador
em tela.
4. Apresentação do Resultado
Esta pesquisa obje va, conforme já exposto, medir o Indicador Estratégico nº. 8 - “Índice de
Sa#sfação com a Comunicação Interna”, e o Indicador Estratégico nº. 17 - “Índice de Sa#sfação dos

usuários de TI”. Para efeito de cálculo do indicador, foi considerado o percentual de respostas favoráveis
dentro da questão em análise, conforme a representação gráﬁca abaixo:
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Os resultados dos índices são os seguintes:
“Índice de Sa#sfação com a Comunicação Interna” - 53,88%;
“Índice de Sa#sfação dos Usuários de TI”
- 55,30%.

5. Síntese dos Resultados
As tabelas a seguir apresentam o percentual de respostas ao perﬁl dos respondentes:

Sobre a categoria funcional
Servidor do quadro
Magistrado
Servidor Requisitado

86,47
3,01
10,53

Sobre servidores em cargos de gestão
Sim
Não

%
31,01
68,99

Sobre a área de atuação
Área Judiciária - Gabinete de Desembargador
Área Judiciária - Vara do Trabalho
Área Administra va
Área Administra va e Área Judiciária

Tempo de serviço no Tribunal
Até 6 meses
Entre 6 meses e 1 ano
Entre 1 ano e 2 anos
De 2 a 5 anos
De 5 a 10 anos
De 10 a 20 anos
Mais de 20 anos

%
2,96
26,67
55,56
14,81

%
3,70
1,48
10,37
12,59
21,48
24,44
25,93

Local de lotação
Vara do Trabalho de Guaraí
EdiRcio Sede
Foro de Brasília
Prédio de Apoio
Foro de Tagua nga
Foro de Palmas
Foro de Araguaína
Vara do Trabalho de Gurupi
Vara do Trabalho de Dianópolis
Vara do Trabalho do Gama

%

%
0,74
57,04
17,78
8,15
3,70
5,93
0,74
0,74
2,96
2,22

As tabelas a seguir apresentam o percentual de respostas favoráveis (RF) por item:

•

Comunicação Interna:

Sobre informações de outra área:

%RF

Trabalho na área judiciária e considero-me informado sobre os assuntos relevantes da área administra va.
Trabalho na área administra va e considero-me informado sobre os assuntos relevantes da área judiciária.
Tabela CI1

50,00
36,00

Sobre as informações ins tucionais (Atos, Resoluções, Portarias Administra vas e Judiciárias)

%RF

São coerentes com as recebidas do meu chefe.
Têm aplicação prá ca no exercício da minha função.
A divulgação é suﬁciente.
São claras.
Tabela CI2

Sobre o interesse por informações

62,68
56,81
38,34
37,60

%RF

Saúde e Qualidade de Vida no trabalho.
Mo vação, crescimento pessoal e proﬁssional.
No=cias Ins tucionais (Atos, Resoluções, Portarias Administra vas e Judiciárias) do Tribunal.
Eventos.
No=cias Jurídicas.
Responsabilidade Social e Ambiental.
No=cias do mundo do trabalho.
No=cias Legisla vas.
No=cias do CSJT/TST.
No=cias do CNJ.

81,96
79,85
77,09
72,22
72,22
64,18
57,90
57,25
53,03
53,03

Perﬁs de magistrados e servidores
Tabela CI3

42,86

Sobre ter conhecimento
As decisões do TRT 10 que inﬂuenciam no meu serviço.
A missão, visão e valores do TRT 10.
Os obje vos e metas do Planejamento Estratégico do TRT 10.
O andamento dos Projetos Estratégicos.
Tabela CI4
Sobre a autoavaliação
Considero-me bem informado em virtude do meu próprio interesse.
Considero a comunicação dentro da minha unidade de trabalho sa sfatória.
Mantenho-me atualizado sobre os assuntos administra vos inerentes ao Tribunal.
Tenho acesso às informações ins tucionais em virtude de trabalhar neste prédio.
Mantenho-me atualizado sobre os assuntos judiciários inerentes ao Tribunal.
Manifesto para a Administração minhas crí cas e sugestões quanto ao funcionamento do Tribunal.
Tabela CI5

%RF
63,91
56,82
42,10
25,76

%RF
81,06
70,15
61,94
50,00
46,00
39,10

Sobre a existência de cortesia
Conversas informais com colegas de trabalho.
Contato pessoal com o superior imediato.
E-mail.
Reuniões.
Telefone.
Sistema Eletrônico de Informação – SEI.
Pandion.
Skype for Business (an go Lync).
Yammer.
Tabela CI6

Notas para os meios de comunicação

%RF
94,00
87,00
86,00
82,00
82,00
81,06
75,89
46,94
37,75

%RF

Telefone
Conversas informais com colegas de trabalho
Contato pessoal com o superior imediato
Intranet - No=cias da Intranet
E-mail ins tucional - Conecta 10 Pessoas
Pandion
Banner / Cartazes
Reuniões
Bole m interno
Malote Digital
Skype for Business (an go Lync)

66,67
64,67
62,53
55,98
55,78
49,65
48,15
45,09
39,03
37,04
35,38

Revista do Tribunal sobre qualidade de vida
Totens com cartazes
WhatsApp Mídia 10 na sua mão
Facebook TRT10
Flicker TRT10
Yammer
Youtube TRT10
Revista # Lide
Twi^er TRT10
Tabela CI7

35,20
22,97
18,52
11,84
10,36
8,89
8,88
8,88
8,14

Considerado o meio que melhor mantém informado, em termos proﬁssionais
Yammer.
Twi^er TRT10.
Facebook TRT10.
Banner de vinil.
Skype for Business (an go Lync).
Totens com cartazes
WhatsApp (grupos de trabalho)
Revista de qualidade de vida
Bole m interno
Banner (internet / intranet)
WhatsApp Mídia 10
Conecta 10 – Pessoas
Telefone
Sistema Eletrônico de Informação – SEI
Reuniões
E-mail ins tucional
Contato pessoal com o superior imediato
Conversas informais com colegas de trabalho

%RF
73,53
72,98
70,78
70,23
69,68
67,49
66,39
64,75
60,36
60,36
57,61
55,97
55,97
50,48
48,83
33,47
31,28
31,28

Internet (no=cias)
Intranet (no=cias)
Tabela CI8

30,73
13,17

Frequência de uso/consulta aos meios de comunicação
Intranet (Mídia 10).
E-mail ins tucional.
Portal do TRT na Internet.
Pandion.
WhatsApp (grupos de trabalho).
Malote Digital.
Skype for Business (an go Lync).
Portal da Escola Judicial.
WhatsApp - Mídia 10 na sua mão.
Portal de Gestão Estratégica.
Tabela CI9

•

% RF
66,67
66,39
61,36
43,30
40,15
33,93
21,93
13,21
9,92
6,89

Sistemas de Tecnologia da Informação:
Sobre o serviços

%RF

Os arquivos da rede, pasta G:/, estão sempre disponíveis.
O espaço da rede, pasta G:/, suporta o armazenamento de arquivos da minha unidade.
Considero-me apto para u lizar as ferramentas de TI disponíveis.
O atendimento ao usuário prestado pela equipe da TI é adequado.
A ferramenta de e-mail ins tucional atende às minhas necessidades.
Os equipamentos disponibilizados, computadores e impressoras, são adequados para a realização do meu
trabalho.

86,72
83,85
79,23
78,03
77,01
76,52

Os sistemas disponibilizados atendem às minhas necessidades de serviço.
A infraestrutura paralela à TI (mesa, objetos ergométricos, cadeira, suporte para monitor, entre outros)
disponibilizada atende às minhas necessidades.
Percebo uma melhoria con=nua nos sistemas de informá ca.
O tempo de espera para o atendimento da sua solicitação é sa sfatório.
Percebo que existe transparência no funcionamento da área de TI.
Os canais de comunicação com a TI são eﬁcientes.
Iden ﬁco processos repe vos e intensivos de trabalho, que poderiam ser automa zados por sistemas
informa zados.
Quando não é possível que o atendimento seja feito rapidamente, sou informado da demora que irá
ocorrer.
A área de TI disponibiliza dados sobre atendimentos e serviços que são realizados.

68,94
67,42

A qualidade da documentação dos sistemas (manual do usuário e tutorial online) é sa sfatória.

36,64

A documentação dos sistemas é facilmente encontrada.

36,43

Considero-me bem informado sobre as prioridades da área de TI.
Tabela TI1

31,25

Sobre o sistema SEI
Facilitou a comunicação/troca de informações interna no TRT10.
Tenho conhecimento sobre os beneRcios que proporciona ao Tribunal.
Estou sa sfeito com os serviços oferecidos.
As instruções para uso do sistema facilitam a u lização dos serviços oferecidos.
Frequência com que usa/consulta.
Conhece ou u liza.
Interesse em conhecer.
Tabela TI2

64,61
63,63
58,34
57,58
55,39
53,43
46,93

%RF
86,20
79,31
79,31
70,69
67,36
65,59
54,32

Sobre o sistema PJe

%RF

Tenho conhecimento sobre os beneRcios que proporcionou ou proporcionará ao Tribunal.
Tenho interesse em aprender mais.

80,88
79,41

Domino o sistema.
Facilitou a comunicação/troca de informações interna da Jus ça do Trabalho.
A frequência de uso/consulta.
Estou sa sfeito com os serviços oferecidos.

57,36
57,35
57,04
57,04

As instruções para uso do sistema facilitam a u lização dos serviços oferecidos.

50,00

Conhece ou u liza.

38,74

Interesse em conhecer.
Tabela TI3

38,23

Sobre o sistema e-Gestão
Tenho interesse em conhecer.
Conhece/u liza.
A frequência que usa/consulta.
Tabela TI4

%RF
50,61
15,16
14,25

Ferramentas do serviço Oﬃce 365 (Conecta 10)
Outlook (e-mail, calendário e contatos).
Pessoas (informações pessoais e de unidades: ramais, endereço, e-mail, nome completo, foto).
Word Online.
Powerpoint Online.
OneNote Online.
Excel Online.
OneDrive (disco virtual).
Yammer (rede social corpora va).
Tabela TI5

Modo de acesso ao e-mail ins tucional

% RF
57,84
41,56
30,33
25,93
25,92
25,14
16,01
9,29

%RF

Atalho na área de trabalho.
Atalho/favorito no navegador.
Tablet/celular.

38,80
21,16
10,58

Intranet.
Tabela TI6

3,53

Hábito de acessar os e-mails
Pelo celular ou tablet.
Tabela TI7

%RF
33,00

Nota geral da sa sfação
Sistemas de Tecnologia da Informação do Tribunal.
Tabela TI8

%RF
53,81

Análise do resultado
Veriﬁca-se que o perﬁl de respondentes é predominantemente composto de servidores do quadro,
não ocupantes de cargo de gestão, atuando na área administra va do EdiRcio-sede, e com mais de 20 anos
de tempo de serviço.
O foco da análise é na observação da predominância de respostas favoráveis, conforme as escalas
abaixo:

•

Para o grupo de perguntas cuja escala varia de 0 até 5 foi considerado:
Desfavorável: respostas de 0 até 1.
Neutro: respostas de 2 até 3.
Favorável: respostas de 4 até 5.

•

Para o grupo de perguntas cuja escala varia de 0 até 10 foi considerado:
Desfavorável: respostas de 0 até 3 e respostas igual a “Não Uso”.
Neutro: respostas de 4 até 6.
Favorável: respostas de 7 até 10.

•

Para o grupo de perguntas cuja escala varia de acordo com a frequência (nunca, mensalmente,
quinzenalmente, semanalmente, diariamente) foi considerado:
Desfavorável: respostas igual a nunca, mensalmente ou quinzenalmente.
Favorável: respostas igual a semanalmente ou diariamente.

•

Na pesquisa de sa sfação com a Comunicação Interna:

Quanto às informações relacionadas às outras áreas (tabela CI1), os respondentes demonstram
não ter o conhecimento suﬁciente das demais áreas, especialmente, os da área judiciária em relação aos
assuntos relevantes da área administra va.
Infere-se pouca clareza quanto às informações ins#tucionais (Atos, Resoluções, Portarias
Administra vas e Judiciárias) (tabela CI2), e insuﬁciência de divulgação, porém admi ndo-se coerência das
informações com as recebidas pela cheﬁa imediata. Destaca-se também a diﬁculdade em iden ﬁcar a
aplicação prá ca das informações ins tucionais no exercício das funções, vez que o índice de respostas
favoráveis à asser va foi de 56,81%.

Observa-se muito interesse por informações (tabela CI3) relacionadas à saúde e qualidade de vida
no trabalho, mo vação, crescimento pessoal e proﬁssional e no=cias ins tucionais. Há também um bom
interesse quanto às informações ligadas a eventos e no=cias jurídicas. Havendo-se, ainda, apenas certo
interesse por informações de responsabilidade socioambiental. Iden ﬁcando-se pouco interesse em
no=cias do mundo do trabalho, do CNJ, do TST e do CSJT. Finalmente, constata-se que o menor interesse
são em informações quanto aos perﬁs de magistrados e servidores.

Registra-se que há uma boa predominância de ter conhecimento (tabela CI4) quanto às decisões do
TRT 10 que inﬂuenciam no serviço. E certa clareza quanto à missão, visão e valores do TRT10. Observa-se
também que existe pouco conhecimento quanto os obje vos do planejamento estratégico, e bem pouco
conhecimento dos seus projetos estratégicos.
Quanto à autoavaliação (tabela CI5) existe uma percepção dos respondentes quanto a ser bem
informado em virtude do seu próprio interesse, considerando a sua unidade de trabalho. E veriﬁca-se uma
diﬁculdade de acesso às informações por mo vo de localidade de trabalho. Observa-se, ainda, a
demonstração de pouca manifestação de crí cas e sugestões ao funcionamento do tribunal.
Iden ﬁca-se o reconhecimento de cortesia (tabela CI6) nos diversos meios de comunicação do
tribunal, principalmente nas conversas informais entre os colegas de trabalho, com índices bem inferiores
no Skype for business e no Yammer.
No panorama de sa sfação quanto aos meios de comunicação (tabela CI7), iden ﬁca-se que existe
sa sfação elevada com os meios não digitais, focada nas relações interpessoais, como as conversas
informais com os colegas e contato com a cheﬁa imediata. Com maior índice de sa sfação ao telefone. A
intranet e o e-mail ins tucional também ocupam lugar de destaque. Outros meios com bons níveis de
sa sfação (acima de 40%) foram o Pandion, banners/cartazes e reuniões. Observa-se uma baixa pontuação,
inferior a 20%, com o whatsApp Mídia 10 e o Facebook TRT10, seguidos pela menor sa sfação, com índices
inferiores a 10%, com o Yammer, Youtube TRT10, Reviste#Lide e Twi^er TRT10.
Revela-se que os meios de comunicação u#lizados com maior frequência (tabela CI9) são: intranet
(Mídia 10), e-mail ins tucional e portal do TRT na Internet, com índices acima de 60%. Interessante
observar que os meios mais usados não coincidem com os meios supracitados de sa sfação elevada. Assim,
demonstra-se uma tendência a se preferir os meios que possibilitam um maior estreitamento das relações
interpessoais no Tribunal, mesmo que seja pela intranet ou pelo e-mail ins tucional. Percebe-se uma baixa
adesão do público interno a vários meios digitais disponibilizados, ordenados da menor para a maior
u lização: portal de gestão estratégica, whatsApp Mídia 10, portal da escola judicial, skype, malote digital,
whatsApp (grupos de trabalho) e pandion.
No geral, houve predomínio de respostas favoráveis (RF) conforme representado nas tabelas
supracitadas. Na 10ª Região a sa sfação com a comunicação interna alcançou o índice de 53,88%.

•

Na pesquisa de sa sfação com os sistemas de Tecnologia da Informação:

Quanto à sa sfação aos serviços de TI (tabela TI1), os respondentes demonstram estarem muito
sa sfeitos com a disponibilidade dos arquivos e do espaço de armazenamento na rede (pasta G).
Infere-se também excelente sa sfação quanto à ap#dão na u#lização das ferramentas de TI
disponíveis e no atendimento prestado pela equipe de TI.
Destaca-se elevada sa sfação com a ferramenta de e-mail ins tucional e com os computadores e
impressoras disponibilizados.
Observa-se boa sa sfação com os sistemas disponibilizados e com a infraestrutura paralelas à TI.
Havendo-se uma queda na sa sfação quanto à percepção de melhoria con=nua nos sistemas de informá ca
e quanto ao tempo de espera pelo atendimento.

