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PAINEL INTERATIVO  
de Acompanhamento das 

METAS NACIONAIS  
do Poder Judiciário no 

Âmbito do TJDFT 

 



Permitir que cada unidade judiciária conheça e 
acompanhe o desempenho de cada uma das 
metas afetas à sua área de atuação, de forma 
a propiciar a reflexão acerca do impacto 
causado no cumprimento da meta do Tribunal 
como um todo. 

Finalidade 



Produto 

Resultados  individualizados  do  desempenho  
de  cada  meta  estabelecida,  propiciando  
acesso  à informação, de forma transparente e 
interativa. 

 



 Unidades judiciárias; 

 Unidades administrativas; 

 A sociedade. 

Público-alvo 



 Atividades executadas 

Mapeamento do processo de trabalho e das necessidades do 
público alvo; 

 Técnica 

Conhecimento intermediário de linguagem de programação e 
de banco de dados para desenvolver o painel em ferramenta 
de Business Intelligence – BI; 

 Instrumento 

Ferramenta de Business Intelligence – BI. 

 
 

Metodologia 



 Cada unidade acompanha seu próprio desempenho; 

 Tribunal   acompanha   o   desempenho   das   unidades   e   
identifica   a necessidade de atuar institucionalmente para 
cumprir as metas; 

 Melhora dos processos de trabalho visando ao 
atingimento das metas; 

 Em 2016, o TJDFT alcançou todas as Metas Nacionais. 

Resultados 



10 Metas de 
Nivelamento 

Relatórios mensais 
encaminhados aos membros 

da Alta Administração. 

Informações estáticas. 

Aquisição da ferramenta Business 
Intelligence – BI. 

Painel de Metas é divulgado na internet. 

Atualização mensal. 

O Painel possibilita o 
monitoramento contínuo do 

desempenho das metas desde 
2013 até o presente momento. 



Painel de Monitoramento 

Acompanhar 
e avaliar 

Dados e 
Informações 

Sistemas 
eletrônicos 

Analisar de 
forma sistêmica 



Esforço e Tempo 

1% 

Potencializar a informação 
para minimizar custos Elaboração de documentos, análise de 

processos, registros de dados em 
sistemas corporativos, emissão de 

relatórios, reuniões e colaborações com 
colegas de trabalho 

Análise de dados 

99% 



Business Inteligence – BI 

1 Petabyte 

Disponibilização 
de Informações 

In-
Memory 

ETL 



Painel de Metas 

 Acesso pela internet 

http://tjsw588v.tjdft.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SEPG-Metas.qvw&host=QVS@tjsw588v&anonymous=true
http://tjsw588v.tjdft.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SEPG-Metas.qvw&host=QVS@tjsw588v&anonymous=true
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