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Período: 15 a 30 de junho de 2020

Ação 6 do Plano de Integridade

Total de respostas                                            12 servidores

Percentual de respostas                                  5,45% dos servidores 



 Acredito que a comunicação interna cresceu e se adensou durante o isolamento social
e que isso permanecerá.
Acho importante criarmos esse senso de reconhecimento de grupo. A ideia de
organização coesa. E isso passa muito pelo timing das informações institucionais.
A ameaça identificada (FJP não ser mais necessária para o governo / Inércia
institucional invisibilidade) não me parece ser uma ameaça da comunicação interna,
mas sim, de algo mais estrutural.   
Interessante·        
Adequada  
Boa

Comunicação interna                            
6 comentários                    



É uma ação que pode contribuir, mas que ainda não se consolidou e o isolamento, nesse
aspecto, foi prejudicial. Para essa consolidação.
Ao invés das diretorias indicarem, sugiro que após esta primeira experiência, seja dada
oportunidade aos servidores que quiserem se candidatar.
Não vejo funcionando muito.
Acho que no "como fazer" é preciso pensar uma ação específica de orientação e/ou
padronização da "devolutiva" ou "multiplicação" das informações para as diretorias,
ampliando as oportunidades de alcance do objetivo desta ação.
Auxilia muito na disseminação das informações
Não vejo muito sentido na sua existência   
Não tenho opinião formada

ACI - Agentes de Comunicação interna                            
7 comentários      



Um resgate interessante do que havia e foi deixado de
lado.
Gosto.
Muito legal! Podia ter um lembrete semanal dos
aniversários.
Muito interessante
Adequado
Bom

Aniversariantes do mês                     
6 comentários                    



Iniciativa interessante para manter a proximidade. Importante respeitar o que não quer
participar e suas questões particulares. As pessoas sempre serão diferentes e terão reações
diferentes.
Tenho dúvidas sobre a forma.
Não entendo o objetivo dessa ação e atento para o cuidado de que o servidor pode trazer
experiências negativas com o teletrabalho e afetar o objetivo desse projeto ou aumentar o
não engajamento dos servidores. Outra coisa: como será a seleção dos convidados?
Creio que será difícil conseguir.
Pessoas dispostas a falar sobre suas experiências.
Adequado.
não conheço.

FJPessoas                       
6 comentários                    



Pessoalmente, não me agrada, mas não sou frequentadora
da copa, pode ter sua utilidade.
Não sei avaliar.
OK, mas não sei se diferenciaria muito dos cartazes no
elevador. Nem todos usam copa.
Interessante. Auxiliará na divulgação das informações.
Não posso opinar.
Não tivemos acesso.

TV na copa                     
6 comentários                    



Essa é uma ótima ação.
Acho coerente. Acho interessante pensarmos numa plataforma online e como podemos
colher as interações.
Não está claro o conteúdo dos quadros de avisos e o que fará o gestor deles. É
fundamental saber isso para avaliar como estratégia de comunicação interna. Se for
painel de monitoramento e metas e resultados precisa ser alinhado com as diretorias e
ATP. E cuidado, já tivemos esses painéis antes e havia críticas.
Não achei que ficou claro o Como Fazer para essa ação.
Adequado.

Gestão a vista                          5 comentários                  



Não gosto dessa ação, o Whatsapp já anda sobrecarregado.
Tenho muitas dúvidas sobre esse formato. Acho que pode ultrapassar uma barreira de
privacidade.
Desnecessário, já temos muitas formas de comunicação e envio de informações. Seria
cansativo, na minha opinião.
Não sei dizer se seria bom ou ruim.
Não posso opinar.
Sem comentários.

WhatsApp servidor                     
6 comentários                    



Pessoalmente, não me agrada, mas não sou
frequentadora da copa, pode ter sua utilidade.
Não sei avaliar o resultado. Como estratégica acho
interessante.
Muito legal.
Muito interessante.
Não gosto.
Não conheço.

Bate-papo na copa / Café virtual / Café temático            
6 comentários                 



A festa junina e o natal já são tradicionais. A festa junina muito por
conta dos alunos. Não acho necessário carnaval nem dia do servidor.
Neste, talvez o cumprimento, o que já acontece.
Em um mundo de encontros presenciais acho fundamental para
integração.
Eventos são sempre muito bons e quanto mais coletivos forem seu
planejamento, melhor.
Interessante.
Adequados.
Sem comentários.

Eventos: carnaval / festa junina / dia do servidor /
natal                      6 comentários                



Creio que foi uma iniciativa que agradou de 

Não sei avaliar.
Interessante.
Adequado.
Sem comentários.

      modo geral. Eu mesma não tenho interesse.

Giro FJP                          
5 comentários                    



Interessante e complementa o FJPessoas. Importante
respeitar o que não quer participar e suas questões
particulares. As pessoas sempre serão diferentes e terão
reações diferentes.
Torna mais interessante a TV na Copa.
Acho que pode ser uma forma interessante.
Ótimo.
Interessante.
Adequado. 
Não conheço.

Pitch temáticos                          
6 comentários                    



 Acho que pesquisa de clima e outras são
importantes.
Interessante.  
Adequado.

Pesquisa de percepção                          
3 comentários                    



Tenho dúvidas. Não pode ser uma abordagem de senso comum.
Já vi divulgações de datas comemorativas que fogem do escopo da FJP, me parecendo
desnecessário ser lembrada pela instituição em suas mídias sociais.
Muito interessante, mas requer uma atenção para não se esquecer de nenhuma
profissão, o que geraria um favorecimento de alguns profissionais em detrimento de
outros.
Adequado.
Indiferente.

Datas comemorativas                            
6 comentários                    



Todas as unidades administrativas da FJP deveriam estar envolvidas e não apenas
algumas.
Importante criar mais engajamento. Parece ainda uma ação distante do cotidiano do
trabalho, uma certa externalidade e para a prestação de contas.
A arte enviada pela CGE tinha um foco muito apelativo e as fotos eram mais de
pessoas negras, há de se ter cuidado nas imagens de pessoas que associam falta de
integridade com o servidor.
Muito interessante. Inserir a Comissão de Integridade em outras áreas envolvidas.
Adequado. 
Não conheço.

Integridade                          6 comentários                    



Fundamental. Os fluxos e processos precisam ser
mais claros e contar com a urgência de algumas
demandas.
Excelente.
Muito interessante.
Interessante.

Suporte de conteúdo e design                          
4 comentários                    



Gosto.
Muito bom, com as fotos da equipe da FJP
ficou melhor ainda.
Muito interessante.
Interessante.
Adequado.

Por Dentro da FJP                           
5 comentários                    



Acho que a ACS realmente pode ajudar as diretorias a fazerem um
certo follow-up dos trabalhos realizados, bem como garantir o
registro da satisfação dos clientes com o trabalho executado. Penso
que é importante amadurecer o uso do Linkedin e a ACS poderia
apoiar os pesquisadores a atualizarem seus perfis. Acho também
que é possível focar em algumas estratégias. Parece-me aqui são
muitas ações pulverizadas. Neste momento, sugiro concentrar
forças.
Adequada. 
Não sei avaliar.

Comunicação Externa                            3 comentários                    



Ok.
Muito interessante.
Não conheço a ponto de opinar.
Não sei avaliar.

Relacionamento com a imprensa                            
4 comentários                    



Muito interessante. Nesse sentido sugiro realizar
treinamento para os gestores de canais de atendimento
com usuário externo.
Adequado. 
Não conheço.

Media Training                   
3  comentários                   



Ok.
Muito interessante.
Adequado. 
Não conheço.

Catálogo de fontes                     
6 comentários                    



Ótimo e pode trazer pautas de debate e não apenas
divulgação de serviços, tipo: debater os desafios das
políticas públicas no contexto da pandemia (por
exemplo).
Muito interessante. 
Muito bom.
Muito bom.

Programa Sintonia Pública                           
4 comentários                    



Muito interessante.
Adequado. 
Interessante.

Eventos FJP para público externo e eventos externos       
3 comentários          



Muito interessante.
Não conheço a ponto de opinar.
Não sei avaliar.

Encontro com jornalistas                      
3  comentários                   



Muito interessante.
Adequado. 
Bom.

Mídias sociais                            
3  comentários                   



Muito interessante.
Adequado. 
Bom.

Relatório anual                         
3 comentários                    



Muito interessante.
Adequado. 
Bom.

WhatsApp municípios                            
3 comentários                    



Interessante.
Adequado. 
Bom.

Pitch com público externo
3  comentários                   



Muito interessante.
Adequado.
Bom.
É preciso pensar um projeto para essa ação, não bastando apenas gravar áudio, mas
dialogar com a linguagem e o formato de podcasts. Tenho desejo em contribuir com
isso.

FJPlay                          
4 comentários                    



Muito interessante.

Adequado.

Bom.

Marketing de relacionamento                           
3 comentários                    



A ACS agradece aos
participantes!


