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ATA DE REUNIÃO ANALISE DE DADOS 3º TRIMESTRE 2021. 
 
Aos 03 de Novembro de 2021, reuniram-se, na Casa da Advocacia às 14h, para 
participarem da reunião de análise de dados relativa ao 3º trimestre de 2021: 

 
Presentes:  
 
Márcia Regina Negrisoli F. Polettini,  Adilson Elias de Oliveira Sartorello 
Alisson Caridi, Bruno P. Guedes  de Azevedo, Laís Zuim de Oliveira, 
Thamires Regiane de Souza Branco 
 
Ausente:  

   

Ednise de Carvalho Rodrigues  (licença maternidade). 
  

             
0. Itens pendentes da Ata de Reunião do 2º Trimestre de 2021: 
 

Não há pendencias anteriores.  
 
1. Avaliação e análise dos indicadores de desempenho das Subseções 

(Painel de Bordo) e contribuição no Painel do Presidente e Diretores 
Secional 

 
1.1. Instalações Físicas: 
Fórmula: (Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 

 

TRIMESTRE: META: RESULTADO 
Média das Sub. 

Porte 

1º trimestre 89 100 79 
2° trimestre 89 92 84 
3º trimestre 89 99 86 
4º trimestre    

 
                                                                                                                                 

1.2. Tempo de espera: 
Fórmula: (Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 
  

TRIMESTRE: META: RESULTADO 
Média das Sub. 

Porte 

1º trimestre 96 100 81 
2° trimestre 96 96 85 
3º trimestre 96 98 87 
4º trimestre    

 
 
1.3. Atendimento pessoal/ Esclarecimento de dúvidas: 
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Fórmula: (Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 
 

TRIMESTRE: META: RESULTADO Média das Sub. 
Porte 

1º trimestre 98 100 80 
2° trimestre 98 98 84 
3º trimestre 98 99 86 
4º trimestre    

 
 

1.4. Equipamentos Disponíveis: 
Fórmula: (Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 
 

TRIMESTRE: META: RESULTADO Média das Sub. 
Porte 

1º trimestre 86 100 79 
2° trimestre 86 86 83 
3º trimestre 86 95 86 
4º trimestre    

 
 
1.5. Atuação das Comissões: 
Fórmula: (Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 
 

TRIMESTRE: META: RESULTADO Média das Sub. 
Porte 

1º trimestre 91 100 79 
2° trimestre 91 93 82 
3º trimestre 91 93 86 
4º trimestre    

 
 
1.6. Eventos Promovidos: 
Fórmula: (Grau de satisfação excelente + bom + satisfatório) /quantidade de 
resposta. 
 

TRIMESTRE: META: RESULTADO Média das Sub. 
Porte 

1º trimestre 87 100 77 
2° trimestre 87 91 81 
3º trimestre 87 95 84 
4º trimestre    

 
 

1. Manifestações, sugestões, elogios, críticas e reclamações registradas 

nas Pesquisas de Satisfação do Cliente 

 



 

  FRC.QUALI 011 - Rev.01 

Neste momento atípico que estamos vivendo, os fóruns ainda estão fechados 

com restrição de acesso presencial. O maior retorno das pesquisas de 

satisfação está sendo de forma online. As mesmas não estão com 

comentários, somente identificação. Coletamos um total de 132 pesquisas, e 

atingindo todas as metas estipuladas pela Seccional.  

 

Ponto de 
atendimento: 

SALA FÓRUM CIVEL  

Manifestação, 
crítica ou elogio: 

Apenas informo que a funcionária é excelente, nada 
tenho a criticar. Apenas parabenizo.  

Resposta  
Diretoria: 

Agradecemos sua manifestação em nossa pesquisa 

de satisfação referente ao 3° trimestre. O objetivo da 

Diretoria local é trabalhar e orientar seus colaboradores na 

busca dos resultados pretendidos.  

 

 

2. Competência e Aprimoramento  

Atualização do procedimento FRC.QUALI 036 - Formulário de Desdobramento dos 
Objetivos da Política da Qualidade. 

Atualização do procedimento PRO. PROGE 001 – Tratamento das correspondências 
emitida e expedida.  

Atualização do procedimento PRO.CONF 008 – Procedimento para análise das prestações 
de contas das Subseções. 

Atualização do procedimento PRO. ASJUD 005 – Procedimento pedidos de renúncia de 
nomeação. 

Atualização do procedimento PRO. ASJUD 007 – Procedimento de processos disciplinares 
de convênio DPE/OAB SP 

Atualização do procedimento PRO. QUALI 014 – Gerenciamento de riscos 

Atualização do procedimento FRC. CEVEN 009 – Pesquisa interna 

Atualização do procedimento FRC. CEVEN 011 – Cadastro de Participantes  

Atualização do procedimento FRC. CEVEN 010 – Solicitação de certificados 

Atualização do procedimento FRC. CEVEN 008 – Consolidação da Pesquisa de Satisfação 
da Palestra 

Atualização do procedimento FRC. CEVEN 007 – Pesquisa da Qualidade 

Atualização do procedimento PRO. CEVEN 001 – Procedimento realização de palestras da 
comissão de cultura e eventos. 

Todas as atualizações dos procedimentos a cima, foram lançados no 
formulário de evidência e treinamento de documentos do 1° ao 4°nível.  
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3. Descrição e analise do tratamento dos riscos e oportunidades 

(PRO.QUALI 014) 

 

Riscos identificados Consequências dos riscos 

Ações para controlar a 

consequência dos 

riscos 

Certificação Digital  
 

Efeito baixo (risco controlado)  

No dia do atendimento 

será feito uma avaliação 

dos documentos 

apresentados. 

 

Oportunidades de 

melhoria 

Efeitos desejáveis da 

oportunidade 

Ações para alcançar os 

efeitos da oportunidade 

Cumprir os 

agendamentos que são 

realizados online no site 

da certising.  

 

 

 

 

Realizar o atendimento 

agendado para aquele 

determinado dia, e não 

precisar entrar em contato 

com a certificadora para 

solicitação do vaucher.  

 

 

Sempre orientamos todos os 

clientes da obrigatoriedade da 

apresentação dos documentos. 

Sendo cumprido o determinado, 

a validação é realizada em um 

curto tempo sem que seja 

necessário um novo 

agendamento.  

 

4.1. Analise crítica (descrição da tabela): 

 

A identificação dos ricos nos permite a melhoria diária em nossas atividades na 

Subseção, tanto interna quanto externa.  

Conforme o tratamento do risco identificado da certificação digital, trabalhamos 

com a visão do aperfeiçoamento das atividades diárias na Subseção.  

 

5. Necessidades de recursos e ações para sustentabilidade 

 

Visando uma forma sustentável, para reduzirmos o consumo de folhas na 
Subseção, adotamos a pratica da digitalização dos documentos que são 
enviados via correio a Seccional, sendo que o mesmo fica arquivado no 
computador da secretaria n° 03.  
Essa prática pode trazer inúmeros benefícios para a Subseção, além da redução 
do uso de papel. Outra maneira de evitar o desperdício, é reutilizar os papéis, 
tornando-se blocos de anotações, folhas de rascunho, listas para anotações, 
divulgação de palestras e eventos e tantas outras utilidades. Caso os 
documentos sejam importantes e sigilosos, realizamos o descarte imediato, 
lembre-se: essa ação está diretamente ligada ao cuidado com o meio ambiente, 
tornando a Subseção mais responsável ecologicamente. 
 

6. Situação das ações corretivas registradas nos RAC 
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Não houve RAC dentro do trimestre. 
 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Reunião e eu, Laís Zuim Oliveira 
elaborei a presente Ata que segue assinada por todos os participantes e o ciente 
daqueles que não participaram.  
 

Participantes:   
 
Márcia Regina Negrisoli F. Polettini       __________________________ 

                                                                         Presidenta 

 

 

Adilson Elias de Oliveira Sartorello        __________________________ 

                  Vice – Presidente  

 

 

Alisson Caridi                                        __________________________ 

                    Tesoureiro  

 

 

Bruno P. Guedes  de Azevedo               __________________________                         

                                                         Secretário Adjunto  

 

 

Laís Zuim de Oliveira                             __________________________ 

        Representante - SGQ 

 

 

Thamires Regiane de S. Branco             __________________________ 

           Representante 

           Auxiliar - SGQ 

 
 


