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DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA 

1 – Identificação da Área Requisitante da Solução 

Unidade/Setor Coordenadoria de Gestão Estratégica Data 09/03/2021  

Nome do Projeto Solução para geração de dados estatísticos 

Responsável pela 
Demanda 

Elisabete Duarte de Sousa Alves Matrícula 1368 

Email do Responsável elisabete.duarte@trt6.jus.br Telefone 81-32253411 

Fonte de Recursos Orçamento do Regional 

2 – Equipe de Planejamento da Contratação – Integrante Requisitante 

Integrante Requisitante Luiz Eduardo Moura de Oliveira Matrícula 956 

Email do Integrante 
Requisitante 

Luiz.eduardo@trt6.jus.br Telefone 3225-3415 

3 – Alinhamento Estratégico 

Id Objetivo Estratégico Id Metas a Serem Alcançadas 

1 
Fortalecer os processos de 

governança administrativa e 

judiciária 

1 Atingir o nível de capacidade “Aprimorado” até 2020, no 

Levantamento de Governança do TCU. 

4 – Motivação / Justificativa da contratação da solução 

Contratação de termo aditivo à assinatura da ferramenta de Power Bi, já 

adquirida por este TRT6, que permita exportação dos dados pelos usuários finais no 

formato de planilha, tendo como objetivo atender ao determinado na Resolução CNJ 

333/2020 de 21 de setembro de 2020. Como também, esse recurso será de grande 

utilidade para os usuários do sistema Observatório do TRT6 que já se consolidou como 

ferramenta de gestão das unidades judiciárias no que se refere ao acompanhamento do 

planejamento estratégico do TRT6.  

A gestão integrada das informações das bases de dados dos sistemas judiciários 

e administrativos do Tribunal permite aos gestores em funções estratégicas, 
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acompanhar, gerenciar e analisar as informações e dados disponíveis nas diversas bases 

de dados com mais facilidade, proporcionando, ainda, à alta administração obter 

informações consolidadas para apoio à tomada de decisão.  

5 – Resultados pretendidos com a contratação 

- Auxiliar no planejamento de gestão, possibilitando medir, analisar e controlar o 

desempenho do Tribunal de forma ágil, permitindo uma gestão mais eficiente de dados 

e informações gerenciais. 

- Aumentar a velocidade de respostas e entrega das informações, permitindo que 

as análises sejam realizadas mais facilmente. 

- Ajudar na tomada de decisões, possibilitando que as ações estratégicas não 

partam de uma ideia subjetiva, mas de dados precisos. 

- Transparência, facilitando o acesso às informações e, ainda, disponibilizando 

os dados de forma estruturada. 

 

 

 

Área Requisitante da Solução 

 

_______________________________________________ 
ELISABETE DUARTE DE SOUSA ALVES 

 
Recife, 09 de março de 2021. 

 


