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MENSAGEM AOS SINDICATOS E ÀS FEDERAÇÕES
Compromisso com a melhoria do sistema sindical
O contexto social, ambiental e econômico mundial muda continuamente, de forma
imprevista e incontrolável. Para se manterem ativas e atuantes no cumprimento de suas
missões, as entidades sindicais precisam interagir e se adaptar ao complexo cenário de
transformações globais, regionais e locais.
O Sistema de Excelência em Gestão Sindical (Segs) auxilia, desde 2008, as entidades
sindicais patronais do comércio de bens, serviços e turismo a fazerem face a esse desafio,
por meio de avaliações periódicas de sua gestão, complementadas pela disponibilização
de ferramentas, capacitações e consultorias que permitem tratar as oportunidades de
melhoria identificadas.
Desde 2012 a CNC é uma das mantenedoras da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e
ocupa assentos de representação na Rede de Qualidade, Produtividade e Competitividade
(Rede QPC), incluindo o setor do comércio de bens, serviços e turismo no protagonismo
das discussões sobre gestão no Brasil, em prol do desenvolvimento das organizações
brasileiras de todos os portes e setores, públicas e privadas, mediante a disseminação
dos Fundamentos e Critérios de Excelência em Gestão.
Com a intenção de tornar o Segs ainda mais próximo e adequado à realidade sindical,
considerando-se também as diferenças de porte entre as entidades, o programa foi
revisado de forma a atender às necessidades específicas do sindicalismo em todos os
níveis, permitindo um foco maior no alcance de melhores resultados.
Portanto, apresentamos nesta edição uma nova versão do Segs.
Participem do programa e usufruam ao máximo de tudo o que ele oferece!

			
Antônio Oliveira Santos
Presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac
CNC - Confederação Nacional do Comércio

de Bens, Serviços e Turismo
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INTRODUÇÃO
A CNC é uma entidade confederativa que representa os interesses dos empresários do
comércio de bens, serviços e turismo em nível nacional. Ligado a ela, temos um sistema
sindical composto de federações e sindicatos com mais de mil entidades em todo o Brasil.

CNC
Departamento Nacional
SESC

Departamento Nacional
SENAC
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O Sistema CNC-Sesc-Senac definiu, em seu Plano Estratégico 2007-2020, o objetivo de
“Desenvolver práticas de gestão para a busca da excelência”, elencando como principal
iniciativa para seu atendimento o Segs, que permite às entidades o aprimoramento de
suas práticas de gestão na busca de melhores resultados, contribuindo para o alinhamento
sistêmico de estratégias e processos.
O Segs foi apresentado às entidades no VIII Congresso do Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio (Sicomércio), em novembro de 2007, e teve seu primeiro
ano de aplicação em 2008. Após dois anos de execução como projeto, o Segs foi incorporado como programa permanente da CNC, atuando de forma continuada no desenvolvimento do sistema sindical patronal do comércio de bens, serviços e turismo do País, de modo a
se tornar referência nacional para a gestão de excelência sindical e empresarial.

FEDERAÇÕES
Departamentos Regionais
SESC

Departamentos Regionais
SENAC

SINDICATOS
Unidades
SESC

Qualidade
de Vida

Acionistas

Cooperação

Unidades
SENAC

Representação
EMPRESAS
SOCIEDADE

Clientes

Figura 1 – Sistema CNC-Sesc-Senac

CNC - Confederação Nacional do Comércio

de Bens, Serviços e Turismo

GUIA DA EXCELÊNCIA | Segs

7

PRINCIPAIS NOVIDADES
DESTA EDIÇÃO
princ

CNC - Confederação Nacional do Comércio

de Bens, Serviços e Turismo

GUIA DA EXCELÊNCIA | Segs

8

PRINCIPAIS NOVIDADES DESTA EDIÇÃO

•

DECISÕES FUNDAMENTADAS dá novo nome à Orientação por informações e
se separa de Orientação por processos, em razão da importância da tomada
de decisão por meio do conhecimento advindo de informações factuais e da
necessidade de ser destacada da gestão de processos.

•

O antigo Desenvolvimento de parcerias é ampliado para ATUAÇÃO EM REDE,
que pode incluir a rede de parceiros.

•

Há um novo fundamento: AGILIDADE, que introduz como aspectos importantes
para a excelência a flexibilidade e a rapidez de adaptação.

Esta edição se destaca principalmente pela intensificação do foco nos resultados
representada pela estruturação de um novo formato do Critério 8, bem como a elevação
do seu peso na pontuação (para todos os modelos de avaliação).
A seguir, confira as principais mudanças:

Construindo a Excelência
A partir deste ciclo, passa a compor a estrutura de avaliação do Segs um novo modelo
de avaliação denominado Construindo a Excelência, abordado na página 15 deste guia.

Glossário
Foram adicionados os termos: Ação social, Bandeiras, Base estratégica, Benchmark,
Cadeia de valor, Compartilhamento do conhecimento, Comunidade, Confidencialidade
das informações, Descrição de cargo, Desenvolvimento sustentável, Dirigentes,
Disponibilidade da informação, Eventualmente, Forma planejada, Governança,
Informações externas, Informações internas, Informalmente, Inovação, Integridade
da informação, Melhoria, Mercado, Monitoramento, Padrão, Perigo, Plano de
capacitação, Práticas padronizadas, Processos de governança, Projeto, Projeto social,
Rede, Regularmente, Requisito de parte interessada, Resultado, Resultado para
Comparação, Risco e Serviço.
Foram alterados os termos: Processo de apoio para Processos de suporte e Processos
principais para Processos finalísticos.

Fundamentos da Excelência

Os demais Fundamentos não mencionados aqui passaram por melhorias em suas explicações.

Perfil da Entidade
Foi inserida a ficha Perfil da entidade, que tem por função resumir o seu modelo de
negócio, orientando os avaliadores e proporcionando uma visão ampla e breve da
entidade, suas características e principais relações.

Critério 8 (Resultados)
O Critério 8 foi reorganizado definindo os indicadores que devem ser medidos pelas
unidades em cada modelo de avaliação. abrangendo: resultados econômico-financeiros,
resultados sociais e ambientais (antes chamados de sociedade), resultados de clientes
e mercados, resultados de pessoas e resultados de processos (que passa a incluir os
resultados relativos a fornecedores).
Foram inseridas novas diretrizes para a apresentação dos resultados, entre elas a
necessidade do estabelecimento de metas para cada indicador.

Foram aperfeiçoados os Fundamentos da Excelência:
•

INOVAÇÃO, até então chamado de Cultura da inovação, enfatiza a concepção de
inovações, considerando-se potenciais impactos socioambientais.

•

LIDERANÇA TRANSFORMADORA, até então chamada de Liderança e constância de
propósitos, amplia a visão do líder para além da constância de propósitos, enfatizando
a importância do exemplo, da realização e do desenvolvimento de líderes.

Foram aperfeiçoados os fatores de avaliação dos Resultados Organizacionais.

OLHAR PARA O FUTURO, até então chamado de Visão de futuro, enfatiza a
projeção e a compreensão de cenários e tendências prováveis do ambiente e
dos possíveis efeitos sobre a organização.

O fator Nível atual passou a se chamar COMPARAÇÃO.

VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS E DA CULTURA, até então chamada de Valorização
das pessoas, eleva a cultura a um novo patamar de importância na gestão.

O fator Relevância foi excluído, pois a partir desta edição os indicadores serão padronizados
para todas as entidades participantes do Segs.

•

•

Sistema de Pontuação
O fator Tendência passou a se chamar MELHORIA.

Foi inserido um novo fator: COMPROMISSO.
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O SISTEMA DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO SINDICAL (SEGS)

•

Trabalhos colaborativos

O Segs é um programa pelo qual a CNC envolve as Federações e os Sindicatos filiados ao
Sicomércio, incentivando o desenvolvimento da excelência na gestão dessas entidades e,
consequentemente, na busca pela evolução dos seus resultados, principalmente aqueles
relativos à prestação de serviços e à defesa dos interesses das empresas representadas.

•

Parcerias e convênios

Os principais objetivos do programa são:

O SISTEMA DE EXCELÊNCIA EM
GESTÃO SINDICAL (SEGS)

Modelo de Avaliação:
Construindo a
Excelência

•

Prover aos dirigentes sindicais um instrumento de apoio à sua atuação como
gestor de entidade e como líder empresarial;

•

Proporcionar às entidades sindicais a obtenção da evolução gerencial efetiva
por meio da busca por melhores resultados;

•

Permitir às entidades sindicais a identificação de seu grau de desenvolvimento
(maturidade) em gestão e de necessidades de melhoria, por meio de modelos
de avaliação customizados ao ambiente sindical;

•

Desenvolver as competências necessárias para que as pessoas implementem
práticas gerenciais que possibilitem incrementar os resultados das entidades;

•

Facilitar a implantação de práticas gerenciais necessárias ao incremento dos
resultados das entidades por meio de consultorias especializadas;

•

Possibilitar o compartilhamento de práticas gerenciais de sucesso e de resultados
conquistados (benchmarking);

•

Promover a integração e a colaboração das entidades, a fim de potencializar o
desenvolvimento do Sistema CNC-Sesc-Senac; e

•

Criar alternativas de prestação de serviços pelas entidades, a fim de contribuir
com a sua autossustentação.

Modelo de Avaliação:
Rumo à Excelência

Glossário

Dessa forma, o Segs fomenta que as entidades realizem, sistematicamente, ações de
Planejamento (P), que é a construção do plano de ação; Desenvolvimento (D), que é a
implementação das ações; Checagem (C), que são as avaliações; e Ação (A), que são os
aprendizados obtidos em cada ciclo, girando, assim, o PDCA de sua gestão.
O Guia da Excelência apresenta, de forma detalhada, o Sistema de Avaliação do Segs.
Para mais informações sobre os demais itens, acesse a página do Segs no Portal da CNC.

Sistema de Avaliação do Segs
O Sistema de Avaliação do Segs foi elaborado a partir dos Fundamentos da Excelência
expressos no Modelo de Excelência da Gestão (MEG), base do Prêmio Nacional da
Qualidade® (PNQ), que, por sua vez, é reconhecido internacionalmente e alinhado
aos principais prêmios de qualidade, tais como o americano Malcolm Baldrige Award
e o japonês Deming. O PNQ é mantido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ),
instituição sem fins lucrativos com mais de 20 anos de atuação que promove a busca pela
excelência em gestão por todo o País.

Para o alcance desses objetivos, a CNC disponibiliza, por meio do Segs:
•

Sistema de Avaliação

•

Capacitações e consultorias

•

Modelos e ferramentas gerenciais

•

Fomento à troca de experiências
Figura 2 – Origem do Segs
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Os Fundamentos da Excelência em Gestão
O Segs está alicerçado nos Fundamentos da Excelência, os quais expressam conceitos
reconhecidos internacionalmente e que se traduzem em práticas ou fatores de
desempenho encontrados em organizações líderes em âmbito mundial que buscam
constantemente se aperfeiçoar e se adaptar às mudanças globais. Os fundamentos,
adaptados para o ambiente sindical, são:

FUNDAMENTO

DESCRIÇÃO

Pensamento sistêmico

Compreensão e tratamento das relações de interdependência e seus efeitos entre os diversos componentes que
formam a organização (CNC, federações e sindicatos), bem
como entre eles e o ambiente com o qual interagem.

Olhar para o futuro

Projeção e compreensão de cenários e tendências
prováveis do ambiente e dos possíveis efeitos sobre a
organização (CNC, federações e sindicatos), no curto e no
longo prazo, avaliando alternativas e adotando estratégias
mais apropriadas.

Conhecimento sobre clientes
e mercados

Interação com clientes e mercados (especialmente os
representados) e entendimento de suas necessidades,
expectativas e comportamentos, explícitos e potenciais,
criando valor de forma sustentável.

Responsabilidade social

Dever da organização (CNC, federações e sindicatos) de
responder pelos impactos de suas decisões e atividades,
na sociedade e no meio ambiente, e de contribuir
para a melhoria das condições de vida, por meio de
um comportamento ético e transparente, visando ao
desenvolvimento sustentável.

Valorização das pessoas
e da cultura

Criação de condições favoráveis e seguras para as
pessoas se desenvolverem integralmente, com ênfase
na maximização do desempenho, na diversidade e no
fortalecimento de crenças, costumes e comportamentos
favoráveis à excelência.

Decisões fundamentadas

Deliberações sobre direções a seguir e ações a executar,
utilizando o conhecimento gerado a partir do tratamento
de informações obtidas em medições, avaliações e
análises de desempenho, de riscos, de retroalimentações
e de experiências.

Orientação por processos

Busca de eficiência e eficácia nos conjuntos de atividades
que formam a cadeia de agregação de valor para os
clientes e demais partes interessadas.

Geração de valor

Alcance de resultados econômicos, sociais e ambientais,
bem como de resultados dos processos que os
potencializam em níveis de excelência e que atendam às
necessidades das partes interessadas.

entre indivíduos com interesses comuns e competências

Busca de maior eficácia e eficiência dos processos
da organização (CNC, federações e sindicatos) e
Aprendizado organizacional

alcance de um novo patamar de competência, por
meio da percepção, da reflexão, da avaliação e do
compartilhamento de conhecimentos e experiências.
Promoção de um ambiente favorável à criatividade, à

O SISTEMA DE EXCELÊNCIA EM
GESTÃO SINDICAL (SEGS)

Inovação

experimentação e à implementação de novas ideias
capazes de gerar ganhos de competitividade com
desenvolvimento sustentável.
Flexibilidade e rapidez de adaptação a novas demandas

Agilidade

das partes interessadas e mudanças do ambiente,

Glossário

Liderança transformadora

entre organizações (CNC, federações e sindicatos) ou
complementares.

Modelo de Avaliação:
Rumo à Excelência

Atuação dos líderes de forma inspiradora, exemplar,
realizadora e com constância de propósito, estimulando
as pessoas em torno dos valores, princípios e objetivos da
organização (CNC, federações e sindicatos), explorando as
potencialidades das culturas presentes, preparando líderes
e interagindo com as partes interessadas.

Desenvolvimento de relações e atividades em cooperação
Atuação em rede

Modelo de Avaliação:
Compromisso com a
Excelência

considerando-se a velocidade de assimilação e o tempo de
ciclo dos processos.
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O Modelo da Excelência da Gestão ® (MEG)
Os instrumentos de avaliação do Segs são baseados no MEG e traduzem os Fundamentos
da Excelência em características tangíveis, mensuráveis quantitativa ou qualitativamente,
por meio de ações gerenciais propostas na forma de questões e de solicitações de
resultados.
As questões de avaliação são distribuídas em oito Critérios de Excelência, que são
apresentados na seguinte figura, simbolizando a organização como um sistema orgânico,
adaptável ao ambiente:
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Glossário

O Critério 8 aborda a apresentação de resultados quantitativos decorrentes da aplicação
das práticas de gestão apontadas nos critérios anteriores.

Modelos de Avaliação
O Segs tem três modelos de avaliação que proporcionam às entidades a alternativa de
escolher aquele que melhor reflete seu nível de maturidade de gestão. São eles:

Construindo a Excelência
Patamar inicial de avaliação do Segs. Foi desenvolvido com base na metodologia do
Prêmio à Micro e Pequena Empresa (MPE Brasil), do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), porém com as características do ambiente
sindical, permitindo uma avaliação abrangente e intuitiva da gestão da entidade com
perguntas de múltipla escolha e um sistema de pontuação simplificado.
Constitui-se de 29 questões divididas em oito critérios de avaliação, permitindo alcançar
pontuação máxima de 180 pontos.

Compromisso com a Excelência
Estágio intermediário de avaliação do Segs. Foi desenvolvido com base no Modelo de
Excelência em Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade. Constitui-se de 48
questões sobre gestão divididas em oito critérios de avaliação, permitindo alcançar
pontuação máxima de 250 pontos.

O SISTEMA DE EXCELÊNCIA EM
GESTÃO SINDICAL (SEGS)

Rumo à Excelência
Estágio avançado de avaliação do Segs. Foi desenvolvido com base no Modelo de
Excelência em Gestão (MEG), da Fundação Nacional da Qualidade. Constitui-se de 82
questões sobre gestão distribuídas em oito critérios de avaliação, permitindo alcançar
pontuação máxima de 500 pontos.

Figura 3 – Modelo de Excelência da Gestão ® da FNQ

Os oito Critérios de Excelência estão divididos em Processos Gerenciais – Critérios 1 a
7 – e Resultados Organizacionais – Critério 8.
Os Critérios 1 a 7 são compostos por questões que investigam como a entidade
realiza determinados processos gerenciais, isto é, quais são e como funcionam
as práticas de gestão que a entidade adota sistematicamente para atender aos
processos gerenciais requeridos.
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Mensagem aos
Sindicatos e às
Federações

Introdução

Principais Novidades
desta edição

O Sistema de
Excelência em Gestão
Sindical (Segs)

A evolução das entidades por meio do desenvolvimento ao longo do tempo permite que
elas ascendam nesses modelos de avaliação, tendo como ápice o Prêmio Nacional da
Qualidade® que permite alcançar pontuação máxima de 1.000 pontos.

Modelo de Avaliação:
Construindo a
Excelência

Modelo de Avaliação:
Compromisso com a
Excelência

Modelo de Avaliação:
Rumo à Excelência

Glossário

Perfil da entidade
O perfil solicita informações resumidas sobre a natureza da entidade, suas atividades, seus
produtos, seu porte e sua estrutura organizacional.
Independentemente do modelo de avaliação, é necessário que a entidade descreva seu
perfil preenchendo os campos a seguir. Informações relativas a práticas de gestão e a
resultados serão descritas no formulário do modelo de avaliação correspondente.

Compromisso
com a Excelência
250 pontos
Construindo
a Excelência
180 pontos

500 pontos

O SISTEMA DE EXCELÊNCIA EM
GESTÃO SINDICAL (SEGS)

Figura 4 – Modelos de Avaliação do Segs

Rumo à
Excelência

Nome completo da entidade:
Nome fantasia:
Nome do presidente:
CNPJ:
Endereço:
Website:
E-mail:
Telefones:
Ano de registro no MTE:
Categorias econômicas representadas (conforme CLT):
Base territorial de representação (municípios):
Número de representados:
Número de associados:
Nº de dirigentes eleitos:
Nº de funcionários (CLT):
Nº de Prestadores de Serviço:
Nº de estagiários:
Principais produtos e serviços prestados:

CNC - Confederação Nacional do Comércio

de Bens, Serviços e Turismo

GUIA DA EXCELÊNCIA | Segs

14

Mensagem aos
Sindicatos e às
Federações
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Principais Novidades
desta edição

O Sistema de
Excelência em Gestão
Sindical (Segs)

Modelo de Avaliação:
Construindo a
Excelência

Modelo de Avaliação:
Compromisso com a
Excelência

Modelo de Avaliação:
Rumo à Excelência

Glossário

MODELO DE AVALIAÇÃO:
CONSTRUINDO A
EXCELÊNCIA

O SISTEMA DE EXCELÊNCIA EM
GESTÃO SINDICAL (SEGS)

const
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Características dos Critérios 1 a 7

Na sequência são apresentados os percentuais relativos a cada fator de avaliação:

Na avaliação do Construindo a Excelência, cada pergunta compõe-se de uma afirmação de
múltipla escolha que permite ao avaliador escolher dentre as quatro opções de correlação
disponíveis.

Melhoria

Para cada opção relacionada há uma devolutiva correspondente. Sua leitura e a reflexão
permite que o avaliador elabore um diagnóstico completo da gestão para definir seu plano
de melhorias.

Características do Critério 8
O Critério 8 avalia a entidade em relação a seus resultados quantitativos decorrentes da
aplicação das práticas apontadas nos Critérios 1 a 7.
A ferramenta de avaliação requer o preenchimento dos campos Resultados Anuais, Meta
Estabelecida para o Ano, Resultado da Entidade de Referência e Nome da Entidade de
Referência, conforme figura a seguir:
Melhoria

Compromisso

Resultados Anuais

Meta
Estabelecida
para o Ano

ANO 1 ANO 2 ANO 3

Comparação
Resultado da
entidade de
referência

Nome da
entidade de
referência

Pontuação Percentual
obtida
obtido

Apresentação de TRÊS resultados COM tendência favorável

60%

Apresentação de TRÊS resultados SEM tendência favorável

40%

Apresentação do ÚLTIMO ou DOIS ÚLTIMOS resultados

20%

Compromisso
Alcance ou superação da META previamente definida

10%

Definição prévia da META

5%

Comparação
Alcance ou superação do RESULTADO DA ENTIDADE DE REFERÊNCIA previamente definido

30%

Definição prévia do RESULTADO DA ENTIDADE DE REFERÊNCIA

15%

A ferramenta de avaliação, baseada nos dados preenchidos pela entidade, pondera os
percentuais da tabela apresentada anteriormente pelo peso de cada indicador e calcula
automaticamente a pontuação final de cada um deles, conforme exemplo a seguir:
Melhoria

Compromisso

Resultados Anuais

Meta
Estabelecida
para o Ano

ANO 1 ANO 2 ANO 3
10

20

MODELO DE AVALIAÇÃO:
CONSTRUINDO A EXCELÊNCIA

Tabela 1 –Avaliação do Critério 8

Resultado da
entidade de
referência

Nome da
entidade de
referência

Pontuação Percentual
obtida
obtido
14,4

60%

6,0

25%

Entidade A

4,8

20%

Entidade B

20,0

100%

3,6

40%

0,0

0%

30

10

Os resultados apresentados são avaliados em relação aos seguintes fatores:

Comparação

70

80

•

Melhoria: evolução favorável dos resultados obtidos nos três últimos anos;

15

20

25

•

Compromisso: alcance da meta preestabelecida pela entidade para o ano; e

10

5

10

•

Comparação: situação do resultado atual da entidade (último ano) em relação ao
resultado de comparação atingido pela entidade de referência preestabelecida.

15

20

20

Tabela 2 – Exemplo de preenchimento do Critério 8
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Critérios de Avaliação

Clientes

Os oito critérios de avaliação do Construindo a Excelência estão definidos na tabela abaixo,
bem como sua pontuação máxima possível. Logo seguem a relação de evidências e as questões
referentes a cada critério.

3a. Necessidades e expectativas dos representados e demais clientes
Método da pesquisa

Abrangência da amostra

Periodicidade

Necessidades e expectativas dos representados
Necessidades e expectativas dos clientes

Critério

Pontuação Máxima

1

Liderança

25

2

Estratégias e Planos

10

3

Clientes

24

4

Sociedade

8

5

Informação e Conhecimento

12

6

Pessoas

10

7

Processos

20

8

Resultados

71

TOTAL

Canais de registro das reclamações

Data de início de uso

Periodicidade

Método de tratamento

Data de início de uso

Periodicidade

Abrangência da Data de início de uso
amostra

Periodicidade

3e. Satisfação dos representados e clientes
Método de pesquisa

Sociedade
4b. Ações e projetos sociais
Ações e projetos sociais realizados

180

Data de início de uso

Periodicidade

Informações e conhecimento

Tabela 3 – Critérios de Avaliação do Modelo Construindo a Excelência

5b. Segurança das informações

Relação de evidências

Práticas

Para algumas questões, conforme relacionado abaixo, se a opção escolhida for (c) ou (d), é
recomendada a apresentação de evidências sobre as práticas de gestão da entidade.

5c. Compartilhamento do conhecimento

Documento

Práticas

Data de início de uso

Documento

Data de início de uso

Periodicidade

Periodicidade

Pessoas

Liderança

MODELO DE AVALIAÇÃO:
CONSTRUINDO A EXCELÊNCIA

3d. Registro e tratamento das reclamações

1a. Defesa dos interesses

6a. Funções dos dirigentes e colaboradores

Causas (bandeiras) da entidade

Funções dos dirigentes

Documento

Data de início de uso

Funções dos colaboradores

Documento

Data de início de uso

1e. Análise do desempenho
Prática

Participantes

Data de início de uso

Periodicidade

Indicadores analisados

Principais capacitações realizadas

Estratégias e planos

Público-alvo

Processos

2a. Objetivos estratégicos, indicadores estratégicos e suas metas
Objetivos estratégicos

6b. Capacitação dos dirigentes e colaboradores

Indicadores estratégicos

Metas

7c. Espaços representativos formais
Principais espaços representativos formais ocupados pela entidade
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1. Liderança

MODELO DE AVALIAÇÃO:
CONSTRUINDO A EXCELÊNCIA

Este critério analisa a liderança da entidade, representada por seus dirigentes, e sua atuação para promover
o engajamento das partes interessadas nas causas de interesse e na análise do desempenho da entidade.

A) Os principais interesses dos representados

a) Não são identificados.
b) São identificados e definidos como causas (bandeiras) da entidade.
c) São identificados, definidos como causas (bandeiras) da entidade e defendidos regularmente pelos dirigentes.
d) São identificados, definidos como causas (bandeiras) da entidade e defendidos regularmente pelos dirigentes por meio de práticas padronizadas.

A principal razão de ser de uma entidade sindical é a defesa dos
interesses das empresas representadas. Os principais interesses
dos representados são as causas (bandeiras) da entidade e devem ser identificados, definidos e defendidos pelos dirigentes, a
fim de alcançar o sucesso nas demandas ante os níveis de poder
aplicáveis.

B) A rede de relacionamentos

a) Não é identificada.
b) É identificada informalmente.
c) É identificada, os contatos estão cadastrados na entidade e há
interação quando necessário.
d) É identificada, os contatos estão cadastrados na entidade, segmentados e
atualizados, e há interação regularmente.

Para unir esforços na defesa dos interesses dos representados,
é importante identificar uma rede de relacionamentos, a fim de
estabelecer mecanismos regulares de interação, visando à manutenção e ao fortalecimento das relações da entidade com políticos, empresários, imprensa e representantes de instituições.

C) A participação da diretoria

a) Não é incentivada.
b) É incentivada informalmente.
c) É incentivada, e alguns diretores participam nas ações de defesa dos interesses e dos demais projetos.
d) É incentivada por meio de práticas padronizadas, e a maioria dos diretores participam nas ações de defesa dos interesses e nos demais projetos.

A participação direta e ativa dos diretores é determinante para
o alcance dos objetivos e do sucesso nas causas defendidas pela
entidade, bem como contribui para a captação e a retenção dos
associados. Portanto, é necessária a sua participação nas ações
de defesa dos interesses e nos demais projetos da entidade.

D) As questões éticas

a) Não são tratadas.
b) São tratadas informalmente.
c) São tratadas com base em regras documentadas.
d) São tratadas com base em regras documentadas, que são conhecidas por todos os dirigentes e colaboradores.

O relacionamento ético na entidade significa transparência, respeito e honestidade nas relações com representados, clientes, colaboradores e fornecedores, bem como a resistência a qualquer
tipo de assédio e atos de corrupção. O tratamento das questões
éticas visa à promoção do relacionamento ético com todas as
partes interessadas da entidade.

E) O desempenho da entidade

a) Não é analisado pelos dirigentes.
b) É analisado eventualmente pelos dirigentes.
c) É analisado regularmente pelos dirigentes com base nos resultados dos
indicadores prioritários.*
d) É analisado regularmente pelos dirigentes com base nos resultados dos
indicadores prioritários* e de outros indicadores operacionais e estratégicos.

O desempenho da entidade deve ser analisado, a fim de estimular o comprometimento dos dirigentes com o alcance dos
objetivos estratégicos e das metas, por meio do monitoramento regular dos resultados dos seus indicadores operacionais e
estratégicos.

* Os indicadores prioritários estão listados no Portfólio de Indicadores do Segs.
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2. Estratégias e Planos
Este critério analisa a elaboração do plano estratégico da entidade para o cumprimento
da missão e alcance da visão de futuro definidas, bem como o estabelecimento de
objetivo, indicadores, metas, projetos e planos de ação para assegurar a implementação
dos objetivos definidos.

A) O plano estratégico

a) Não é elaborado.
b) É elaborado informalmente.
c) É elaborado o documento, porém com conteúdo parcial.
d) É elaborado o documento com objetivos, indicadores, metas e projetos
definidos e desdobrados em planos de ação.

A elaboração de um plano estratégico define elementos vitais
para a sustentabilidade das entidades, como sua missão, visão,
princípios, bandeiras, objetivos estratégicos, indicadores, metas e
projetos. Sua elaboração plena orienta os líderes e equipes para um
destino desejado e necessário.

B) A implementação dos planos de ação

a) Não é monitorada.
b) É monitorada informalmente.
c) É monitorada pelos responsáveis definidos por seu acompanhamento.
d) É monitorada pelos responsáveis definidos por seu acompanhamento,
e são estabelecidas ações de correção, quando necessário.

O monitoramento da implementação dos planos de ação visa assegurar o alcance dos objetivos estratégicos e se antecipar aos problemas ocasionados por atrasos e defasagem na execução dos planos. É
importante que os planos de ação tenham responsáveis designados
para o seu acompanhamento e que, quando necessário, sejam estabelecidas ações para correções de rumo.

3. Clientes

MODELO DE AVALIAÇÃO:
CONSTRUINDO A EXCELÊNCIA

Este critério analisa a obtenção de informações dos representados e clientes e o seu
tratamento, a fim de melhorar a atuação da entidade, bem como a divulgação de seus
produtos e serviços e de suas ações de defesa dos interesses dos representados.

A) As necessidades e expectativas dos
representados e demais clientes

B) As ações de defesa dos interesses

a) Não são identificadas.
b) São identificadas informalmente em reuniões de diretoria.
c) São identificadas por meio de pesquisas com uma amostra abrangente dos empresários representados e dos demais clientes.
d) São identificadas por meio de pesquisas com uma amostra abrangente dos empresários representados e dos demais clientes e são utilizadas no desenvolvimento de
ações de defesa dos interesses e de produtos e serviços.

O correto atendimento aos empresários representados e aos
demais clientes demanda o conhecimento de suas necessidades
e expectativas, para definir, priorizar e desenvolver as ações de
defesa dos interesses dos representados e os produtos e serviços
que atendam às necessidades e expectativas dos clientes.

a) Não são divulgadas.
b) São divulgadas para alguns representados.
c) São divulgadas para todos os representados.
d) São divulgadas para todos os representados, utilizando meios adequados para
assegurar a efetividade dessa comunicação.

Para que os representados saibam que a entidade está atuando
na defesa dos seus interesses é importante divulgar as ações
de defesa e seus resultados de forma a criar credibilidade e
imagem positiva, o que contribui para o aumento do quadro
associativo. A efetividade da divulgação é alcançada quando a
seleção dos meios de comunicação considera as características
dos representados.
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a) Não são divulgados.
b) São divulgados apenas para os clientes atuais.
c) São divulgados para os clientes atuais e potenciais.
d) São divulgados para os clientes atuais e potenciais, utilizando meios adequados
para assegurar a efetividade dessa comunicação.

A divulgação dos produtos e serviços tem a finalidade de despertar o interesse dos clientes atuais e potenciais pelos produtos e
serviços da entidade, o que contribui para o aumento do quadro
associativo. A efetividade da divulgação é alcançada quando a seleção dos meios de comunicação considera as particularidades dos
grupos de clientes da entidade.

a) Não são registradas.
b) Não são registradas e são tratadas eventualmente.
D) As reclamações dos representados e dos
c) São registradas e tratadas regularmente.
demais clientes
d) São registradas e tratadas regularmente, e o representado ou cliente é informado da solução dada a sua reclamação.

Quando ocorre uma reclamação, são necessários o seu registro e o
tratamento adequado para eliminar falhas nas ações de defesa dos
interesses dos representados e no fornecimento de produtos e serviços. O tratamento das reclamações consiste na pronta solução do
problema com o representado ou cliente e, posteriormente, na identificação das suas causas e em sua eliminação, por meio de ações apropriadas, prevenindo a repetição.

a) Não é avaliada.
b) É avaliada informalmente.
E) A satisfação dos representados e dos de- c) É avaliada por meio de pesquisa contemplando uma amostra adequada.
d) É avaliada por meio de pesquisa contemplando uma amostra adequada, e os
mais clientes
resultados obtidos são utilizados na melhoria das ações de defesa dos interesses
e dos produtos e serviços da entidade.

A avaliação da satisfação visa medir a percepção dos representados e dos demais clientes sobre a entidade, suas ações de defesa dos interesses dos representados e seus produtos e serviços,
permitindo identificar oportunidades de melhoria. A análise dos
resultados e a tomada de ações contribuem para o aumento da
satisfação dos representados e dos demais clientes.

a) Não é promovido.
b) É promovido eventualmente, visando à captação de novos associados.
c) É promovido regularmente, visando à captação de novos associados.
d) É promovido regularmente por meio de práticas padronizadas, visando à captação
de novos associados.

Um quadro associativo forte permite à entidade alcançar sua
autossustentação financeira e indica o seu nível de representatividade, por demonstrar a aproximação da entidade com os empresários representados. Portanto, é importante estabelecer ações
visando ao crescimento contínuo desse quadro.

C) Os produtos e serviços

F) O crescimento do quadro associativo

MODELO DE AVALIAÇÃO:
CONSTRUINDO A EXCELÊNCIA

4. Sociedade
Este critério analisa a identificação e o monitoramento das exigências legais necessárias ao
funcionamento da entidade, visando assegurar o seu cumprimento, e a contribuição com
o desenvolvimento social por meio da realização voluntária de ações ou projetos sociais.
a) Não são acompanhadas.
A) As exigências legais para o funcio- b) São acompanhadas informalmente.
c) São acompanhadas por meio de práticas padronizadas.
namento da entidade
d) São acompanhadas por meio de práticas padronizadas e são cumpridas.

A entidade deve atender todas as exigências legais contidas em leis, decretos,
portarias e outros instrumentos existentes e aplicáveis aos seus produtos,
serviços, atividades e instalações. As exigências legais são dinâmicas, isto é, são
alteradas e atualizadas continuamente. Portanto, precisam ser acompanhadas, a
fim de assegurar seu cumprimento.
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B) Ações ou projetos sociais

a) Não são realizados.
b) São realizados eventualmente.
c) São realizados regularmente com o envolvimento dos colaboradores.
d) São realizados regularmente de forma planejada, com o envolvimento dos colaboradores e associados.

A realização voluntária de ações ou projetos sociais demonstra a contribuição da entidade para o desenvolvimento da comunidade local ou regional onde está inserida.
O envolvimento dos colaboradores e associados contribui para o desenvolvimento da
responsabilidade social destes e também da entidade.

5. Informações e Conhecimento
Este critério analisa a obtenção, disponibilização, organização e segurança das informações
da entidade, bem como o compartilhamento e o registro na entidade do conhecimento
adquirido pelos colaboradores e dirigentes na execução de suas atividades.
A entidade deve identificar as informações necessárias à execução das rotinas de
trabalho e da tomada de decisão. Essas informações devem ser disponibilizadas
para os colaboradores e organizadas em sistemas de informação, a fim de permitir
que as atividades sejam executadas adequadamente.

B) A segurança das informações

a) Não é garantida.
b) Não é garantida, mas são realizadas ações eventuais para proteção
dos arquivos eletrônicos.
c) É garantida por meio de práticas padronizadas que contemplam os arquivos eletrônicos.
d) É garantida por meio de práticas padronizadas que contemplam os arquivos eletrônicos e físicos.

A entidade deve garantir a segurança das suas informações, a fim de minimizar ou
eliminar os riscos da ocorrência de situações indesejáveis, tais como: utilização de
dados desatualizados, perda de informações, interrupção de acessos, entre outras,
que podem prejudicar o funcionamento ou mesmo causar a descontinuidade das
atividades. A segurança das informações inclui os cuidados quanto à sua atualização, confidencialidade, integridade e disponibilidade.

C) O conhecimento gerado

a) Não é compartilhado.
b) É compartilhado informalmente.
c) É compartilhado por meio de práticas padronizadas.
d) É compartilhado por meio de práticas padronizadas e registrado na entidade.

O compartilhamento e o registro do conhecimento são necessários para manter na
entidade os conhecimentos adquiridos pelos colaboradores e dirigentes ao longo
de sua existência. Quando os dirigentes e colaboradores compartilham seu conhecimento e este é registrado, os riscos de perda de diferenciais conquistados a partir
desse conhecimento são reduzidos.

MODELO DE AVALIAÇÃO:
CONSTRUINDO A EXCELÊNCIA

a) Não são identificadas.
b) São identificadas.
A) As informações necessárias à
c) São identificadas, estão disponibilizadas para os colaboradores, mas não
execução das rotinas de trabalho e
estão organizadas.
da tomada de decisão
d) São identificadas, estão disponibilizadas para os colaboradores e estão
organizadas em sistemas de informação.
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6. Pessoas
Este critério analisa a definição das funções da entidade e os padrões para a capacitação
de colaboradores.

A) As funções dos dirigentes e colaboradores

a) Não são definidas.
b) São definidas apenas para os dirigentes ou apenas para os colaboradores.
c) São definidas para os dirigentes e colaboradores e são documentadas.
d) São definidas para os dirigentes e colaboradores, documentadas e conhecidas por todos.

A capacitação dos dirigentes e colaboradores visa ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem o correto desempenho da
função, promovendo, assim, a eficiência e a sinergia da equipe de trabalho.
Para assegurar a participação das pessoas e a alocação dos recursos necessários, a capacitação deve ocorrer de forma planejada, com base em um plano
de capacitação.

MODELO DE AVALIAÇÃO:
CONSTRUINDO A EXCELÊNCIA

a) Não é realizada.
B) A capacitação dos dirigentes e dos co- b) É realizada eventualmente.
c) É realizada regularmente.
laboradores
d) É realizada regularmente com base em um plano de capacitação.

A estrutura organizacional define os cargos e funções necessários à operação
eficaz da entidade. Essas funções são ocupadas por dirigentes e colaboradores, e a cada uma delas está associado um conjunto de atividades que devem
ser executadas pelos seus ocupantes para assegurar o cumprimento da missão
da entidade. O conhecimento das funções por parte dos dirigentes e colaboradores esclarece a autonomia e a participação de cada pessoa nas atividades
da entidade.
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7. Processos

MODELO DE AVALIAÇÃO:
CONSTRUINDO A EXCELÊNCIA

Este critério analisa a identificação, a execução e o controle dos processos da cadeia de valor da
entidade, com destaque para o desenvolvimento de produtos e serviços e o monitoramento da
atuação em defesa dos interesses dos representados. Analisa também o controle das finanças, para
assegurar os recursos financeiros necessários às atividades e aos investimentos.

A) O desenvolvimento de produtos e serviços

a) Não é realizado.
b) É realizado, mas não são consideradas as necessidades e as expectativas dos representados.
c) É realizado considerando-se as necessidades e as expectativas dos representados.
d) É realizado considerando-se as necessidades e as expectativas dos
representados, e os produtos e serviços oferecidos têm diferenciais em
relação aos similares existentes no mercado.

A oferta de produtos e serviços que atendam às necessidades e expectativas dos
representados é fundamental para a captação e a retenção de associados. Para
tanto, a entidade deve desenvolver produtos e serviços considerando as necessidades e expectativas dos representados e oferecer diferenciais em relação aos
produtos e serviços similares existentes no mercado.

B) Os processos finalísticos da entidade

a) Não são identificados.
b) São identificados, mas não são executados de forma padronizada.
c) São identificados, são executados de forma padronizada, mas os padrões não são documentados.
d) São identificados e são executados de forma padronizada com os
padrões documentados.

Os processos finalísticos da entidade devem ser identificados. São os processos
finalísticos que geram as ações, os produtos e os serviços que, fornecidos aos
representados e demais clientes, satisfazem suas necessidades e expectativas.
Portanto, sua maneira correta de execução, o responsável e a frequência de realização devem estar documentados em padrões, que podem ser procedimentos,
fluxogramas ou instruções de trabalho.

C) Os espaços representativos formais

a) Não são identificados.
b) São identificados.
c) São identificados e ocupados.
d) São identificados e ocupados, e a participação da entidade é gerenciada por meio de práticas padronizadas.

Para influenciar a definição de políticas públicas e as discussões sobre assuntos
relacionados aos interesses dos representados, a entidade deve estar presente
em espaços representativos formais e fazer a gestão de sua participação, a fim
de ampliar sua influência.

D) O controle das finanças

a) Não é realizado.
b) É realizado por meio da elaboração de orçamento anual.
c) É realizado por meio da elaboração de orçamento anual e do acompanhamento regular de sua execução.
d) É realizado por meio da elaboração de orçamento anual, cuja execução é acompanhada regularmente e com a utilização de fluxo de caixa.

A operação da entidade depende da disponibilidade de recursos financeiros.
Portanto, o controle das finanças é essencial para assegurar a continuidade e
a autossustentação da entidade. O fluxo de caixa permite o acompanhamento
periódico e em tempo real das origens e aplicações dos recursos. O orçamento
permite projetar as receitas, os custos e as despesas, para que haja uma previsão de médio e longo prazo das entradas e saídas de recursos.
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8. Resultados
Este critério avalia os resultados alcançados pela entidade nos indicadores sistêmicos
contidos no Portfólio de Indicadores do Segs, os quais demonstram o desempenho da
entidade em relação a:
a) Resultados econômico-financeiros;
b) Resultados sociais e ambientais;
c) Resultados relativos a clientes e mercados; e
d) Resultados relativos aos processos.
Os indicadores presentes na avaliação são sistêmicos, ou seja, aplicam-se a qualquer
entidade, independentemente de seu porte ou categoria.
O modelo Construindo a Excelência requer o preenchimento dos indicadores prioritários
listados a seguir.
Categoria
Indicadores Perspectiva
Sistêmicos

Clientes e
Mercados

MODELO DE AVALIAÇÃO:
CONSTRUINDO A EXCELÊNCIA

Prioritários

Indicador

Associativo

Fórmula
Sindicatos: (Total de empresas associadas/Total de empresas ativas da base
representada) x 100
Federações: (Total de sindicatos associados à Federação/Total de sindicatos
da base representada) x 100

Unidade

%

Autossustentação

(Total de receitas próprias/Despesas
totais) x 100

%

Adimplência da
contribuição
sindical

(Quantidade de empresas adimplentes/Quantidade de empresas ativas)
x 100

%

Sociais e
ambientais

Imagem
institucional da
entidade

Resultado da tabulação da pesquisa
(modelo padrão)

%

Processos

Ações de
representação

Total de ações de representação
realizadas pela entidade

Nº

Econômicosfinanceiros

Sentido

Tabela 4 – Relação de indicadores prioritários

Nos modelos de avaliação “Compromisso com a Excelência” e “Rumo à Excelência”, são
requeridos, além dos indicadores prioritários, outros indicadores adicionais.
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MODELO DE AVALIAÇÃO:
COMPROMISSO COM A
EXCELÊNCIA

MODELO DE AVALIAÇÃO:
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

comp
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Características do Critério 8

Na avaliação do Compromisso com a Excelência, cada pergunta dispõe de uma tabela,
exemplificada abaixo, que permite ao avaliador responder ao que está sendo questionado.

O Critério 8 avalia a entidade em relação a seus resultados quantitativos decorrentes da
aplicação das práticas apontadas nos Critérios 1 a 7.

Marcador

Características dos Critérios 1 a 7

Prática
de gestão
(o que é
feito?)

Pergunta

Método
(como é
feito?)

Responsável
(quem faz?)

Periodicidade
(quando é
feito?)

Desde
quando?

Adequação/
Utilização

Pontuação
Obtida

1
2
1A

A ferramenta de avaliação requer o preenchimento dos campos Resultados Anuais, Meta
Estabelecida para o Ano, Resultado da Entidade de Referência e Nome da Entidade de
Referência, conforme figura a seguir:
Melhoria

Compromisso

Resultados Anuais

Meta
Estabelecida
para o Ano

Ano 1

3

Ano 2

Ano 3

Comparação
Resultado
da Entidade
de
Referência

Nome da
Entidade de
Referência

Pontuação obtida

Percentual obtido

4
5

Tabela 5 – Avaliação dos Critérios 1 a 7

As tabelas de respostas são utilizadas para descrever as práticas usadas para atender
cada uma das questões e responder às perguntas – o que é feito? como é feito? quem
faz? quando é feito? e desde quando? – relativas a cada prática.
Uma vez descritas, as práticas devem ser analisadas em relação ao pleno atendimento
do que é solicitado na questão, considerando a Adequação e a Utilização, bem como a
existência de métodos definidos, de responsáveis e a periodicidade de aplicação.

Tabela 7 –Avaliação do Critério 8

Os resultados apresentados são avaliados em relação aos seguintes fatores:
• Melhoria: evolução favorável dos resultados obtidos nos três últimos anos;
• Compromisso: alcance da meta preestabelecida pela entidade para o ano; e
• Comparação: situação do resultado atual da entidade (último ano) em relação ao
resultado de comparação atingido pela entidade de referência preestabelecida.

MODELO DE AVALIAÇÃO:
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

Somente após as etapas anteriores, deve-se identificar a pontuação obtida em cada
questão, que pode ser:

Adequação
e Utilização

0%

30%

As práticas não
atendem aos
requisitos ou não
possui prática

As práticas atendem
parcialmente aos
requisitos e existem
evidências de que
estão em início de
implementação

60%

100%

As práticas atendem As práticas atendem
plenamente aos
plenamente aos
requisitos e existem
requisitos e existem
evidências de que
evidências de que
estão implementadas estão implementadas
há no mínimo 1 ciclo há no mínimo 2 ciclos

Tabela 6 – Pontuação dos Critérios 1 a 7
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Na sequência são apresentados os percentuais relativos a cada fator de avaliação:

Critérios de Avaliação

Melhoria

Os oito critérios de avaliação do Compromisso com a Excelência estão definidos na tabela abaixo,
bem como sua pontuação máxima possível. Logo seguem as questões referentes a cada critério.

Apresentação de TRÊS resultados COM tendência favorável

60%

Apresentação de TRÊS resultados SEM tendência favorável

40%

Apresentação do ÚLTIMO ou DOIS ÚLTIMOS resultados

20%

Compromisso
Alcance ou superação da META previamente definida

10%

Definição prévia da META

5%

Comparação
Alcance ou superação do RESULTADO DA ENTIDADE DE REFERÊNCIA previamente definido

30%

Definição prévia do RESULTADO DA ENTIDADE DE REFERÊNCIA

15%

Critério

Pontuação Máxima

1

Liderança

28

2

Estratégias e Planos

20
21

3

Clientes

4

Sociedade

12

5

Informação e Conhecimento

12

6

Pessoas

20

7

Processos

24

8

Resultados

113

TOTAL

250

Tabela 9 – Critérios de Avaliação do Modelo Compromisso com a Excelência

A ferramenta de avaliação, baseada nos dados preenchidos pela entidade, pondera os
percentuais da tabela apresentada anteriormente pelo peso de cada indicador e calcula
automaticamente a pontuação final de cada um deles, conforme exemplo a seguir:
Melhoria

Compromisso

Resultados Anuais

Meta
Estabelecida
para o Ano

ANO 1 ANO 2 ANO 3

MODELO DE AVALIAÇÃO:
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

10

20

Comparação
Resultado da
entidade de
referência

Nome da
entidade de
referência

Pontuação Percentual
obtida
obtido
14,4

60%

6,0

25%

Entidade A

4,8

20%

Entidade B

20,0

100%

3,6

40%

0,0

0%

30

10
70

80

15

20

25

10

5

10

15

20

20

Tabela 8 – Exemplo de preenchimento do Critério 8
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1. Liderança
Este critério avalia o sistema de liderança e o comprometimento pessoal dos membros
da Diretoria, a disseminação da Missão, da Visão e dos Princípios do Sindicato ou da
Federação e, também, como é analisado o desempenho global da entidade.

QUESTÃO

ORIENTAÇÃO

a) Como a Presidência/Diretoria interage com as partes interessadas
para atender aos interesses dos
empresários e da sociedade?

O exercício da liderança por parte da Presidência/Direção
tem a finalidade de promover o engajamento da força de
trabalho na causa da entidade, causa esta, traduzida pela
sua Missão, Visão, Princípios, Estratégias, Objetivos, Metas
e Planos. A interação da Presidência/Direção com representantes das partes interessadas tem o objetivo de conhecer e
compreender seus principais anseios, de identificar o valor
percebido por eles em relação à entidade, e de informá-los
sobre as políticas e metas da entidade.

• Apresentar quais são as partes interessadas (representados, governo, força de trabalho,
etc.) e a forma de interação.

b) Como as principais decisões da
entidade são tomadas, comunicadas e implementadas?

MODELO DE AVALIAÇÃO:
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

c) Como a Missão, a Visão e os
Princípios organizacionais são disseminados para força de trabalho e,
quando pertinente, para as demais
partes interessadas?
• Apresentar Missão, Visão e
Princípios Organizacionais.
d) Como a Presidência/Diretoria
trata as questões éticas nos relacionamentos internos e externos?

A tomada de decisão tem a finalidade de compartilhar
informações, dificuldades encontradas e as oportunidades
identificadas no dia-a-dia da entidade e deliberar sobre a
melhor forma de encaminhar as ações de melhoria. A comunicação das decisões tem o objetivo de comprometer
os envolvidos em todos os níveis e áreas. A implementação das decisões visa a assegurar que sejam colocadas em
prática e concluídas.

e) Como é gerenciada a rede de
relacionamentos em todas as
instâncias (políticos, empresários,
imprensa e representantes de
instituições) para a defesa dos
interesses dos empresários e da
sociedade?
f) Como a Presidência/Diretoria
atua na defesa das bandeiras
(causas) definidas pela entidade,
exercendo representação?
• Destacar ações de defesa dos
interesses dos empresários.
g) Como a Presidência/Diretoria
analisa os resultados dos indicadores estratégicos e operacionais
que refletem o desempenho
global da entidade?
• Apresentar os indicadores e a
forma como são analisados.

O gerenciamento da rede de relacionamentos objetiva
a manutenção das relações da entidade com políticos,
empresários, imprensa e representantes de instituições, de
forma a garantir o alinhamento dessas partes com as causas
da entidade, visando unir esforços na defesa dos interesses
dos representados e da sociedade.

A atuação da Presidência/Diretoria com ações proativas de
defesa das bandeiras é fundamental para se lograr êxito
nos pleitos das categorias representadas ante os níveis de
poder aplicáveis.

A análise do desempenho da entidade tem a finalidade de
estimular o comprometimento dos líderes e executivos com
o alcance de metas, por meio da avaliação dos indicadores e
do controle dos resultados.

A comunicação da base estratégica da entidade à força de
trabalho e aos parceiros tem a finalidade de desenvolver
um sentimento coletivo de pertencimento a um grupo de
pessoas que compartilham e perseguem os mesmos ideais,
potencializando a contribuição de cada um.

O tratamento das questões éticas visa promover o relacionamento ético com todas as partes interessadas.

• Citar o código de conduta.
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MODELO DE AVALIAÇÃO:
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

2. Estratégias e Planos

3. Clientes

Este critério avalia o processo de formulação e implementação das estratégias, por
meio da definição de objetivos estratégicos e indicadores, estabelecimento de metas,
desdobramento dos planos de ação e acompanhamento da realização das etapas previstas.

Este critério avalia como a entidade atua em relação aos seus clientes, sob o aspecto da
representatividade e da prestação de produtos e serviços.

QUESTÃO

ORIENTAÇÃO

a) Como são definidos os objetivos
estratégicos, considerando os aspectos externos e os pontos fortes
e fracos que influenciam a forma
de atuação da entidade?

A definição dos objetivos estratégicos tem como finalidade
estabelecer as formas como a entidade pretende cumprir
sua Missão e alcançar a sua Visão, e deve considerar as
forças impulsoras e restritivas, provenientes dos processos
internos da entidade e as oportunidades e ameaças do
mercado e do setor de representação.

b) Como os objetivos estratégicos
são desdobrados em planos de
ação, com o envolvimento da liderança e da força de trabalho?

A definição dos planos de ação tem a finalidade de concretizar os objetivos estratégicos definidos em ações práticas,
visando o alcance dos resultados pretendidos.

c) Como são definidos os indicadores e as metas dos objetivos
estratégicos?

A definição dos indicadores para avaliar a implementação
dos objetivos estratégicos tem a finalidade de viabilizar o
monitoramento do êxito das ações estratégicas por meio de
resultados quantitativos. O estabelecimento de metas de
curto, médio e longo prazos visa definir níveis de desempenho esperados para os indicadores estratégicos com base
em fatos e dados.

d) Como são comunicados os objetivos estratégicos, as metas e os
planos de ação aos envolvidos?
•Apresentar os canais de
comunicação utilizados na
divulgação.
e) Como a entidade acompanha a
realização das etapas dos planos
de ação com a finalidade de traçar ações corretivas em caso de
desvio de rota?

A comunicação dos objetivos estratégicos, metas e planos
de ação para as pessoas da força de trabalho tem o objetivo
de evidenciar a contribuição da equipe para o êxito das estratégias, potencializando seu engajamento. Já a comunicação para as demais partes interessadas tem a finalidade de
provocar o alinhamento de interesses mútuos.

O monitoramento da implementação visa a assegurar
que os planos de ação sejam executados, bem como
antecipar problemas ocasionados por atrasos e desvios
de rota entre os planos.

QUESTÃO

ORIENTAÇÃO

a) Como são identificadas,
analisadas e compreendidas as
necessidades e expectativas dos
empresários representados para o
desenvolvimento de ações de representação e dos clientes atuais
e potenciais para o desenvolvimento de produtos e serviços?

A identificação, análise e compreensão das necessidades
e expectativas dos empresários representados visa definir
e priorizar as ações de representação e, no que tange aos
clientes atuais e potenciais, obter as informações necessárias para estabelecer produtos e serviços que incorporem as
características mais relevantes para os grupos de clientes.

b) Como a entidade monitora sua
atuação na defesa dos interesses dos empresários, exercendo
representação?

O monitoramento da atuação visa contabilizar a produção
das representações realizadas pela entidade, de modo a
demonstrar sua eficiência na defesa de interesse dos empresários representados, bem como identificar eventuais
necessidades em seus trâmites.

As ações realizadas pela entidade, voltadas à melhoria da
c) Como a entidade desenvolve
ações para a melhoria da gestão das gestão das empresas representadas, incluem capacitações
gerenciais, estímulos à participação em programas de quaempresas representadas?
lidade, apresentações de novas tecnologias, promoções de
• Apresentar ações direciofeiras, missões empresariais e outras ações que busquem
nadas à melhoria na gestão
dar condições de desenvolvimento às empresas no ambiendas empresas.
te competitivo em que operam.
d) Como é avaliada a satisfação
dos representados e dos associados e como essas informações
são utilizadas para promover
ações de melhoria?

A avaliação da satisfação dos clientes tem por objetivo
mensurar sua percepção sobre a entidade em relação
ao exercício da representação, bem como, em relação
à qualidade de seus produtos/serviços, identificando
oportunidades de melhoria e aumento da satisfação dos
representados e associados.

e) Como as ações de representação e os produtos e serviços
da entidade são divulgados aos
representados e aos demais
clientes de forma a criar credibilidade e confiança?

A divulgação das ações de representação e dos produtos e
serviços tem a finalidade de despertar o interesse dos representados e demais clientes, atuais e potenciais pela entidade.
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f) Como são tratadas as reclamações e sugestões dos representados e clientes de produtos
e serviços, a fim de que sejam
atendidas ou solucionadas?

O tratamento das reclamações ou sugestões de forma
pronta e eficaz tem a finalidade de eliminar falhas e
insatisfações nas ações de representação e nos produtos e
serviços, melhorando suas características, de forma a aumentar a satisfação e promover a fidelização dos clientes.

g) Como a entidade atua para
manter e ampliar seu quadro
associativo?

Um quadro associativo forte permite à entidade alcançar
sua autossustentação financeira e indica o seu nível de
representatividade, por demonstrar a aproximação da
entidade com os empresários representados. Para tanto,
é necessário atuar na retenção dos associados atuais e na
captação de novos sócios.

4. Sociedade
Este critério examina o cumprimento da responsabilidade socioambiental pela entidade,
destacando ações voltadas para o desenvolvimento sustentável. Também examina
como a entidade promove o desenvolvimento social, incluindo a realização ou o apoio a
projetos sociais ou voltados para o desenvolvimento nacional, regional, local ou setorial.

MODELO DE AVALIAÇÃO:
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

QUESTÃO
a) Como são identificados e tratados os impactos sociais e ambientais desfavoráveis gerados pelos
produtos, processos e instalações
da entidade?
• Apresentar quais são os impactos e a forma de tratamento.
b) Como a entidade conscientiza
a força de trabalho em relação à
responsabilidade socioambiental?

ORIENTAÇÃO
O tratamento de impactos sociais e ambientais tem a
finalidade de identificar, priorizar e viabilizar o tratamento
preventivo de tudo aquilo que a entidade pode causar de
negativo, direta ou indiretamente, à sociedade e ao meio
ambiente, em decorrência de seus produtos e serviços, de
seus processos e de suas instalações.

A conscientização e o envolvimento da força de trabalho
em relação à responsabilidade socioambiental potencializam o engajamento da equipe nas causas da entidade.

c) Como a entidade realiza
ações sociais?
• Apresentar as principais
ações sociais realizadas.

d) Como é avaliada a imagem da
entidade perante a sociedade?

O desenvolvimento de projetos sociais voltados à comunidade em que a entidade atua demonstra o seu grau de
investimento em ações de responsabilidade social .

A avaliação da imagem visa obter subsídios para a geração
de alternativas que permitam potencializar a atuação da
entidade, criando credibilidade, confiança e reconhecimento perante a sociedade.

5. Informações e Conhecimento
Este critério examina a gestão das informações, incluindo a obtenção de informações
comparativas pertinentes. Também examina como a entidade compartilha, amplia e
protege o seu conhecimento.

QUESTÃO
a) Como os sistemas de informação atendem às necessidades das
rotinas de trabalho e a tomada
de decisão em todas as áreas da
entidade?
• Citar os principais sistemas de informação e sua
finalidade.
b) Como a entidade define uma ou
mais entidades de referência para
poder comparar suas informações, objetivando melhorar seu
desempenho?
• Apresentar os critérios
utilizados para a definição
das entidades.

CNC - Confederação Nacional do Comércio
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c) Como a entidade protege
suas informações em relação à
integridade e à disponibilidade?

Quanto à integridade, a segurança das informações tem
o objetivo de garantir o registro, o uso, a manutenção e
a atualização de informações fidedignas pelos usuários,
promovendo a qualidade da informação e da tomada de decisão. A disponibilidade das informações é tratada visando
a assegurar o pronto e restrito acesso a elas pelos usuários,
promovendo a proteção do acervo e a continuidade dos
serviços de informação.

O compartilhamento e a retenção do conhecimento têm
d) Como são compartilhados e
a finalidade de proteger a entidade dos riscos da perda de
retidos os conhecimentos necesdiferenciais conquistados em virtude dos conhecimentos
sários às operações da entidade?
adquiridos e gerados ao longo de sua existência.

d) Como são identificados os
perigos e tratados os riscos relacionados à saúde ocupacional, à
segurança e à ergonomia?

Os perigos relacionados à saúde ocupacional, à segurança
e à ergonomia são identificados e os riscos tratados com
o objetivo de identificar, priorizar e viabilizar o tratamento
preventivo dos fatores que possam ameaçar a integridade
física ou psicológica dos integrantes da força de trabalho,
em decorrência de suas atividades.

e) Como é avaliada e tratada a
satisfação da força de trabalho?

A avaliação da satisfação das pessoas tem por objetivo
mensurar sua percepção sobre aspectos relacionados ao
trabalho na entidade e identificar oportunidades para a
melhoria desses aspectos, aumentando a satisfação.

7. Processos
6. Pessoas

MODELO DE AVALIAÇÃO:
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

Este critério examina os sistemas de trabalho da entidade, incluindo a organização do
trabalho e os processos relativos à capacitação e ao desenvolvimento das pessoas e
como a entidade promove a qualidade de vida das pessoas no ambiente de trabalho.

QUESTÃO

ORIENTAÇÃO

a) Como é definida e implementada a estrutura de cargos e funções
da entidade?

A definição e a implementação da estrutura de cargos e funções da entidade têm a finalidade de definir papéis, autoridades e responsabilidades, promovendo a integração do trabalho
em equipe e a produtividade no ambiente de trabalho.

Este critério verifica como a entidade identifica e gerencia os processos finalísticos e os
processos de suporte. Examina também como a entidade se relaciona com os fornecedores
e conduz a gestão econômico-financeira, visando à sustentabilidade econômica.

QUESTÃO

ORIENTAÇÃO

O mapeamento permite a visão geral dos processos realizados
nas áreas da entidade, esclarecendo sua função, elementos de
entrada (fornecedores e insumos), etapas, elementos de saída
• Apresentar a representação (resultados esperados, produtos e clientes), bem como sua
gráfica (mapa de processo /
forma de monitoramento (indicadores de desempenho) e sua
fluxograma) dos processos.
intersecção com outros processos.

a) Como são mapeados os processos da entidade?

b) Como a remuneração, o
reconhecimento e os incentivos
estimulam a busca por melhores
resultados?

O estabelecimento de uma estrutura de remuneração,
reconhecimento e incentivos alinhada ao alcance da
estratégia visa envolver e estimular a força de trabalho em
busca dos objetivos da entidade.

c) Como são identificadas e
atendidas as necessidades de
capacitação e desenvolvimento da
força de trabalho?

As necessidades de capacitação e desenvolvimento são
identificadas considerando as estratégias, a fim de que
os programas de treinamento incorporem as demandas
delas decorrentes e, também, considerando as necessidades das pessoas, com o objetivo de incorporar suas
demandas de desenvolvimento para o exercício das
funções atuais e futuras.

b) Como são definidos e controlados os procedimentos, instruções
de trabalho e registros da qualidade da entidade?

Os documentos da qualidade garantem a uniformidade no
entendimento e na execução das tarefas, a obtenção de
previsibilidade nos resultados e a promoção de melhorias
na realização das atividades. O controle visa garantir a
integridade, a disponibilidade, a atualização e o correto
armazenamento dos documentos da qualidade.

c) Como os processos da entidade
são analisados e melhorados?

A análise dos processos da cadeia de valor da entidade
objetiva avaliar sua eficácia e identificar potenciais melhorias. Já a melhoria dos processos visa à busca e à incorporação de novas características que promovam a geração de
valor para os clientes e para outras partes interessadas.
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d) Como os principais fornecedores são selecionados?
• Destacar os critérios utilizados.

e) Como os fornecedores são
avaliados e informados sobre seu
desempenho?
• Apresentar a forma de avaliação e comunicação com os
fornecedores.
f) Como é realizado o controle do
orçamento (previsto x realizado) e
são tomadas ações corretivas necessárias no caso de desvio de rota?

A seleção visa identificar fornecedores dos insumos e
serviços que atendam aos requisitos exigidos pela entidade,
principalmente os críticos. Os critérios para seleção são
estabelecidos a partir das necessidades dos usuários de
materiais, equipamentos, insumos e serviços a serem adquiridos, e de exigências de confiabilidade de natureza técnica,
financeira, comercial e legal.

São considerados essenciais na avaliação do desempenho de uma entidade, apresentando,
consequentemente, pesos maiores na pontuação do critério.
Categoria
Indicadores
Sistêmicos

A avaliação periódica dos fornecedores visa manter a
entrega de produtos e prestação de serviços dentro
dos padrões de qualidade estabelecidos pela empresa,
atenuando a probabilidade de aquisições insatisfatórias.
A comunicação dos resultados da avaliação aos fornecedores visa alinhá-los aos critérios de avaliação e às
estratégias da entidade.
A elaboração e o controle do orçamento têm a finalidade de
viabilizar o planejamento, a responsabilidade, o controle e
a análise das receitas, despesas e investimentos, proporcionando elementos para a projeção de resultados financeiros
da entidade. As discrepâncias são tratadas por meio de
ações corretivas.

Perspectiva

Clientes e
Mercados

Indicador

Fórmula

Associativismo Federações: (Total de sindicatos
associados à Federação/Total de
sindicatos da base representada)
x 100
Autossusten- (Total de receitas próprias / Despe-

EconômicoPrioritários

-financeiros

Este critério avalia os resultados alcançados pela entidade nos indicadores sistêmicos contidos
no Portfólio de Indicadores do Segs, os quais demonstram o desempenho em relação a:

tação

sas totais) x 100

Adimplência

(Quantidade de empresas adim-

da contribui- plentes/Quantidade de empresas

a) Resultados econômico-financeiros;
b) Resultados sociais e ambientais;
c) Resultados relativos a clientes e mercados;
d) Resultados relativos às pessoas; e
e) Resultados relativos aos processos.

Sociais e
Ambientais

Processos

Unidade

Sindicatos: (Total de empresas associadas/Total de empresas ativas
da base representada) x 100

ção sindical

8. Resultados

MODELO DE AVALIAÇÃO:
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

Indicadores Prioritários

%

%

%

ativas) x 100

Imagem

Resultado da tabulação da

institucional

pesquisa (modelo padrão).

da entidade

Ações de re-

Total de ações de representação

presentação

realizadas pela entidade.

%

N

Tabela 10 – Relação de indicadores prioritários

Os indicadores presentes na avaliação são sistêmicos, ou seja, aplicam-se a qualquer
entidade, independentemente de seu porte ou categoria, e são categorizados como
“prioritários” e “adicionais”.
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Indicadores Adicionais
São considerados relevantes, apresentando pesos menores na pontuação do critério.
Categoria
Indicadores

Perspectiva

Indicador

Fórmula

Unidade

Efetividade
orçamentária
(Receitas)

(Total de Receitas Realizadas/Total das
Receitas Previstas) x 100

%

Efetividade
(Total de Despesas Realizadas/Total das
orçamentária
Despesas Previstas) x 100
(Despesas)

%

Satisfação dos
representados

Resultado da tabulação da pesquisa.

%

Satisfação de
clientes em relaResultado da tabulação da pesquisa.
ção a produtos e
serviços

%

Horas de treina- Total de horas de treinamento / Total
mento
de pessoas

HHT

Sentido

Sistêmicos

Econômico-financeiros

Adicionais
Clientes e
Mercados

Pessoas

MODELO DE AVALIAÇÃO:
COMPROMISSO COM A EXCELÊNCIA

Tabela 11 – Relação de indicadores adicionais
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Características dos Critérios 1 a 7

Observação:

Periodicidade Desde
(quando é quanfeito?)
do?

Abrangência
(onde?)

Metodologia
de Avaliação

Avaliação

Prática Método
Responsável
de gestão
(como é
(o que é
(quem faz?)
feito?) feito?)

Abrangência Melhoria
Avaliação

Utilização
Avaliação

Adequação
Avaliação

Questão

Na avaliação do Rumo à Excelência, cada pergunta dispõe de uma tabela, exemplificada abaixo, que permite ao avaliador responder ao que está sendo questionado.

Tabela 12 – Avaliação dos Critérios 1 a 7

•

Se o fator “Adequação” ou “Utilização” for pontuado em “0%”, todo o item terá
pontuação “0%”.

Características do Critério 8
O Critério 8 avalia a entidade em relação a seus resultados quantitativos decorrentes da aplicação
das práticas apontadas nos Critérios 1 a 7.
A ferramenta de avaliação requer o preenchimento dos campos Resultados Anuais, Meta
Estabelecida para o Ano, Resultado da Entidade de Referência e Nome da Entidade de Referência,
conforme figura a seguir:
Melhoria

MODELO DE AVALIAÇÃO:
RUMO À EXCELÊNCIA

Para realizar a avaliação de cada item, devem ser considerados os fatores “Adequação”,
“Utilização”, “Abrangência” e “Melhoria”, que podem receber percentuais de 0%, 30%,
60% ou 100%, conforme figura abaixo.
0%

30%

60%

100%

Adequação

As práticas não
atendem aos requisitos do item ou não
possui prática

As práticas atendem
a até 50% dos requisitos do item

As práticas atendem
a mais de 50% dos
requisitos do item

As práticas atendem
a todos os requisitos
do item

Utilização

As práticas não são
utilizadas

Início de utilização
das práticas

Utilização continuada
há pelo menos um
ano de menos da
metade das práticas

Utilização continuada há pelo menos
um ano de metade
ou mais das práticas

Abrangência

As práticas não estão
disseminadas pelas
áreas pertinentes

As práticas estão
disseminadas em
pelo menos uma das
áreas pertinentes

As práticas estão
disseminadas em mais
da metade das áreas
pertinentes

As práticas estão
disseminadas por
todas as áreas
pertinentes

Melhoria

Não existe metodologia para avaliação
das práticas

Existe metodologia
para avaliação das
práticas, mas não
foram verificadas
melhorias

Existe metodologia
para avaliação das
práticas e foi verificada pelo menos uma
melhoria

Existe metodologia
para avaliação e
foi verificada mais
de uma melhoria
em pelo menos
uma prática

Compromisso

Resultados Anuais
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Meta
Estabelecida
para o Ano

Comparação
Resultado
da Entidade
de
Referência

Nome da
Entidade de
Referência

Pontuação obtida

Percentual obtido

Tabela 14 –Avaliação do Critério 8

Os resultados apresentados são avaliados em relação aos seguintes fatores:
• Melhoria: evolução favorável dos resultados obtidos nos três últimos anos;
• Compromisso: alcance da meta preestabelecida pela entidade para o ano; e
• Comparação: situação do resultado atual da entidade (último ano) em relação ao
resultado de comparação atingido pela entidade de referência preestabelecida.

Tabela 13 – Pontuação dos Critérios 1 a 7
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Na sequência são apresentados os percentuais relativos a cada fator de avaliação:

Critérios de Avaliação

Melhoria

Os oito critérios de avaliação e seus subcritérios no Rumo à Excelência estão definidos na
tabela abaixo, bem como sua pontuação máxima possível. Em seguida, estão as questões
referentes a cada critério.

Apresentação de TRÊS resultados COM tendência favorável

60%

Apresentação de TRÊS resultados SEM tendência favorável

40%

Apresentação do ÚLTIMO ou DOIS ÚLTIMOS resultados

20%

Compromisso
Alcance ou superação da META previamente definida

10%

Definição prévia da META

5%

Comparação
Alcance ou superação do RESULTADO DA ENTIDADE DE REFERÊNCIA previamente definido

30%

Definição prévia do RESULTADO DA ENTIDADE DE REFERÊNCIA

15%

A ferramenta de avaliação, baseada nos dados preenchidos pela entidade, pondera os
percentuais da tabela apresentada anteriormente pelo peso de cada indicador e calcula
automaticamente a pontuação final de cada um deles, conforme exemplo a seguir:
Melhoria

Compromisso

Resultados Anuais

Meta
Estabelecida
para o Ano

ANO 1 ANO 2 ANO 3
10

20

Resultado da
entidade de
referência

Nome da
entidade de
referência

Pontuação Percentual
obtida
obtido
14,4

60%

6,0

25%

Entidade A

4,8

20%

Entidade B

20,0

100%

3,6

40%

0,0

0%

30

10

MODELO DE AVALIAÇÃO:
RUMO À EXCELÊNCIA

Comparação

70

80

15

20

25

10

5

10

15

20

20

Pontuação
Máxima

Critério
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
8

Liderança
Sistema de Liderança
Cultura da Excelência
Análise do Desempenho da Entidade
Estratégias e Planos
Formulação das Estratégias
Implementação das Estratégias
Clientes
Imagem e Conhecimento de Mercado
Relacionamento com os Clientes
Sociedade
Responsabilidade Socioambiental
Desenvolvimento Social
Informação e Conhecimento
Informações da Entidade
Ativos Intangíveis e Informações Comparativas
Pessoas
Sistema de Trabalho
Capacitação e Desenvolvimento
Qualidade de Vida
Processos
Processos Finalísticos e Processos de Suporte
Processos de Relacionamento com Fornecedores
Processos Econômico-Financeiros
Resultados

55
25
15
15
35

15
20
30

18
12
18
9
9
21
9
12
39
15
12
12
52
20
16
16
250
TOTAL

Tabela 15 - Exemplo de preenchimento do Critério 8

500

Tabela 16 – Critérios de Avaliação do Modelo Rumo à Excelência
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1. LIDERANÇA

1.3. Análise do Desempenho da Entidade

Este critério avalia o sistema de liderança e o comprometimento pessoal dos membros
da Diretoria, a disseminação da Missão, da Visão e dos Princípios do Sindicato ou da
Federação e, também, como é analisado o desempenho global da entidade.

a) Como é analisado o desempenho global da entidade, tendo como base os indicadores
estratégicos e os indicadores operacionais?

1.1. Sistema de Liderança
a) Como a Presidência/Diretoria interage com as partes interessadas para atender aos
interesses dos empresários e da sociedade?
•

Apresentar quais são as partes interessadas (representados, governo, força de
trabalho, etc.) e a forma de interação.

b) Como as principais decisões da entidade são tomadas, comunicadas e implementadas?
c) Como é gerenciada a rede de relacionamentos em todas as instâncias (políticos,
empresários, imprensa e representantes de instituições) para a defesa dos interesses dos
empresários e da sociedade?
d) Como a Presidência/Diretoria atua de forma proativa, na defesa das bandeiras (causas)
definidas pela entidade, exercendo representação?
•

Destacar ações de defesa dos interesses dos empresários.

e) Como a Presidência/Diretoria trata as questões éticas nos relacionamentos
internos e externos?
•

Apresentar o código de conduta

b) Como as decisões decorrentes da análise do desempenho da entidade são comunicadas
às pessoas da força de trabalho, em todos os níveis da entidade e, quando pertinente, às
demais partes interessadas?
c) Como é acompanhada a implementação das decisões decorrentes da análise do
desempenho da entidade?

2. ESTRATÉGIAS E PLANOS
Este critério avalia o processo de formulação e implementação das estratégias, por
meio da definição de objetivos estratégicos e indicadores, estabelecimento de metas,
desdobramento dos planos de ação e acompanhamento da realização das etapas previstas.

2.1. Formulação das Estratégias
a) Como é realizada a análise do ambiente interno e externo da entidade?
b) Como são definidos os objetivos estratégicos da entidade?
•

Apresentar os objetivos estratégicos.

c) Como as diversas áreas da entidade são envolvidas no processo de formulação dos
objetivos estratégicos?

2.2. Implementação das Estratégias

MODELO DE AVALIAÇÃO:
RUMO À EXCELÊNCIA

1.2. Cultura da Excelência
a) Como a Missão, a Visão e os Princípios organizacionais são disseminados para força de
trabalho e, quando pertinente pelas demais partes interessadas?
b) Como são estabelecidos e verificados os principais padrões de trabalho para os
processos da entidade?
c) Como a organização avalia e melhora as práticas de gestão e os respectivos padrões de
trabalho, promovendo o aprendizado?

a) Como os objetivos estratégicos são desdobrados em planos de ação, com o
envolvimento da liderança e da força de trabalho?
•

Apresentar os planos de ação.

b) Como são definidos os indicadores e as metas dos objetivos estratégicos, destacando
de que forma as informações comparativas são utilizadas para essa definição?
•

Apresentar os indicadores e as metas.

c) Como são comunicados os objetivos estratégicos, as metas e os planos de ação aos envolvidos?
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•

c) Como é avaliada a satisfação dos representados e dos clientes de produtos e serviços?

Apresentar os canais de comunicação utilizados na divulgação.

d) Como a entidade monitora a implementação dos planos de ação, com a finalidade de
traçar ações corretivas em caso de desvio de rota?

Este critério avalia como a entidade identifica as necessidades e a satisfação dos
representados, associados e demais clientes; como divulga seus produtos e serviços e
como estreita seu relacionamento com os clientes.

3.1. Imagem e Conhecimento de Mercado
a) Como são identificadas, analisadas e compreendidas as necessidades e expectativas
dos empresários representados para o desenvolvimento de ações de representação e
dos clientes atuais e potenciais para o desenvolvimento de produtos e serviços?
b) Como a entidade monitora sua atuação na defesa dos interesses dos empresários,
exercendo representação?
c) Como a entidade desenvolve ações para a melhoria da gestão das empresas representadas?

MODELO DE AVALIAÇÃO:
RUMO À EXCELÊNCIA

Apresentar as formas que a entidade utiliza para avaliar o nível de satisfação de
seus representados e dos clientes de produtos e serviços

d) Como são desenvolvidas ações de melhoria, considerando-se as informações de
satisfação e insatisfação dos representados e dos clientes de produtos e serviços?

3. CLIENTES

•

•

•

4. SOCIEDADE
Este critério examina o cumprimento da responsabilidade socioambiental pela entidade,
destacando ações voltadas para o desenvolvimento sustentável. Também examina
como a entidade promove o desenvolvimento social, incluindo a realização ou o apoio a
projetos sociais ou voltados para o desenvolvimento nacional, regional, local ou setorial.

4.1. Responsabilidade Socioambiental
a) Como são identificados e tratados os impactos sociais e ambientais desfavoráveis
gerados pelos produtos, processos e instalações da entidade?
•

Apresentar ações direcionadas à melhoria na gestão das empresas.

Apresentar as principais ações de melhorias desenvolvidas.

Apresentar quais são os impactos e a forma de tratamento.

d) Como as ações de representação e os produtos e serviços da entidade são divulgados
aos representados e aos demais clientes de forma a criar credibilidade e confiança?

b) Como a entidade conscientiza a força de trabalho em relação à responsabilidade
socioambiental?

e) Como a entidade atua para manter e ampliar seu quadro associativo?

c) Como é avaliada a imagem da entidade perante a sociedade?

f) Como a entidade reforça sua marca perante os representados e os clientes de
produtos e serviços?

4.2. Desenvolvimento Social
a) Como as necessidades da sociedade, incluindo as comunidades vizinhas, são
identificadas e atendidas, envolvendo a força de trabalho, empresários e comunidade?

3.2. Relacionamento com Clientes
a) Como são definidos os canais de relacionamento, considerando eventuais diferenças
nos perfis dos clientes?
•

Apresentar os canais de relacionamento disponibilizados para adquirir os
produtos, reclamar, sugerir ou solicitar informações.

•

Apresentar as principais ações sociais realizadas.

b) Como a entidade implementa políticas de inclusão social?
c) Como a entidade direciona esforços para o desenvolvimento sustentável regional?

b) Como são tratadas as reclamações e sugestões dos representados e clientes de
produtos e serviços com a finalidade de que sejam atendidas ou solucionadas?
CNC - Confederação Nacional do Comércio

de Bens, Serviços e Turismo

GUIA DA EXCELÊNCIA | Segs

38

5. INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

•

Este critério examina a gestão das informações, incluindo a obtenção de informações
comparativas pertinentes. Também examina como a entidade compartilha, amplia e
protege o seu conhecimento.

5.1. Informações da Entidade

6. PESSOAS

a) Como são definidas as informações necessárias em todas as áreas da entidade?

Este critério examina os sistemas de trabalho da entidade, incluindo a organização do
trabalho e os processos relativos à capacitação e ao desenvolvimento das pessoas, e
como a entidade promove a qualidade de vida das pessoas no ambiente de trabalho.

b) Como os sistemas de informação atendem às necessidades das rotinas de trabalho e
da tomada de decisão em todas as áreas da entidade?
•

6.1. Sistemas de Trabalho

Citar os principais sistemas de informação e sua finalidade.

c) Como a entidade protege suas informações em relação à integridade e à disponibilidade,
considerando arquivos eletrônicos e físicos?

5.2. Ativos Intangíveis e Informações Comparativas
a) Como a entidade identifica, desenvolve e protege seus principais ativos intangíveis?
•

Apresentar os principais ativos intangíveis da entidade e a forma como são
desenvolvidos e protegidos.

b) Como são compartilhados e retidos os conhecimentos necessários às operações da
entidade?
c) Como são identificadas as fontes de informações comparativas?
•

Apresentar as organizações de referência e os critérios utilizados para a
definição destas.

d) Como as informações comparativas obtidas são analisadas, adaptadas e utilizadas no
apoio à melhoria dos processos, produtos e resultados da entidade?
MODELO DE AVALIAÇÃO:
RUMO À EXCELÊNCIA

As informações comparativas são obtidas através de visitas de benchmarking
e troca de informações para a comparação de práticas e resultados, visando,
desta forma, à melhoria dos processos e resultados da entidade através da
disseminação e da implementação de boas práticas.

•

Apresentar as principais inovações e melhorias implementadas em decorrência
do uso das informações comparativas.

Observações:
•

As informações comparativas apresentadas no critério 8 devem ser provenientes das
entidades de referência citadas em “5.2.c”, de acordo com os critérios de definição.

a) Como é definida e implementada a estrutura de cargos e funções da entidade?
b) Como são selecionadas, interna e externamente, e contratadas pessoas para a força
de trabalho?
c) Como é realizada a integração dos novos membros da força de trabalho, a fim de
prepará-los para a execução das suas funções?
d) Como é avaliado o desempenho da força de trabalho?
e) Como a remuneração, o reconhecimento e os incentivos estimulam a busca por
melhores resultados?

6.2. Capacitação e Desenvolvimento
a) Como os líderes atuais são avaliados e desenvolvidos em relação às competências
desejadas pela entidade?
•

Apresentar as competências desejadas para os líderes da entidade.

b) Como as necessidades de capacitação e desenvolvimento são identificadas,
considerando-se as estratégias e as necessidades da força de trabalho?
c) Como são concebidos os programas de capacitação e de desenvolvimento, considerando
-se as necessidades identificadas?
d) Como a eficácia dos programas de capacitação é avaliada?
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6.3. Qualidade de Vida

d) Como os processos de suporte da entidade são analisados e melhorados?

a) Como são identificados os perigos e tratados os riscos relacionados à saúde ocupacional,
à segurança e à ergonomia?
b) Como são identificados os fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a motivação
das pessoas?
•

Apresentar os fatores identificados e a metodologia de medição da satisfação
utilizada.

c) Como são tratados os fatores que afetam o bem-estar, a satisfação e a motivação das
pessoas para manter um clima organizacional favorável ao alto desempenho?
•

Apresentar os principais serviços, benefícios, programas e políticas colocados à
disposição da força de trabalho.

d) Como a entidade colabora para a melhoria da qualidade de vida da sua força de
trabalho fora do ambiente da entidade?
•

Citar as principais ações desenvolvidas.

Este critério avalia como a entidade identifica e gerencia os processos finalísticos e os
processos de suporte. Avalia, também, como a entidade se relaciona com os fornecedores
e conduz a gestão econômico-financeira, visando à sustentabilidade econômica.

7.1. Processos Finalísticos e Processos de Suporte

MODELO DE AVALIAÇÃO:
RUMO À EXCELÊNCIA

Apresentar a representação gráfica (mapa do processo/fluxograma) e a descrição
dos processos finalísticos.

b) Como os processos finalísticos da entidade são analisados e melhorados?
Apresentar os indicadores dos processos finalísticos.

7.2. Processos de Relacionamento com os Fornecedores
a) Como os fornecedores são qualificados e selecionados?
•

Destacar os critérios utilizados.

b) Como os fornecedores são avaliados quanto ao seu desempenho?
•

Apresentar as formas de avaliação e comunicação com os fornecedores.

c) Como os fornecedores são comunicados em relação ao seu desempenho, com o
objetivo de evitar problemas de fornecimento?
d) Como os fornecedores são envolvidos com os Objetivos Estratégicos e com os
Princípios da entidade?

a) Como a entidade gerencia sua autossustentação?
•

Apresentar as principais práticas da entidade para gerar receita própria.

b) Como a entidade assegura os recursos financeiros necessários para atender às
necessidades operacionais e manter o fluxo financeiro equilibrado?
Apresentar os parâmetros financeiros.

c) Como a entidade define e aloca os recursos financeiros para assegurar a implementação
das estratégias?
d) Como é realizado o controle do orçamento (previsto x realizado) e como são tomadas
ações corretivas necessárias no caso de desvio de rota?
Observações:

c) Como são descritos e mapeados os processos de suporte da entidade?
•

e) Como são definidos e controlados os documentos e registros da qualidade na entidade?

•

a) Como são descritos e mapeados os processos finalísticos da entidade?

•

Apresentar os indicadores dos processos de suporte.

7.3. Processos Econômico-Financeiros

7. PROCESSOS

•

•

•

Apresentar a representação gráfica (mapa do processo/fluxograma) e a descrição
dos processos de suporte.

No item “7.1”, apresentar, de forma gráfica, a interação de atividades,
ferramentas e procedimentos que formam os processos finalísticos e os
processos de suporte da entidade. Formas usuais de apresentação gráfica são o
“mapeamento de processos” e a utilização de ferramentas como o fluxograma.
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•

•

No item “7.2”, evidenciar práticas para os principais fornecedores da entidade.
Na definição de critérios para a determinação dos principais fornecedores,
devem ser considerados os fornecedores mais importantes para os principais
processos da entidade e aqueles de maior valor acumulado em pagamentos.
Os parâmetros financeiros citados no item “7.3.b” variam de acordo com o perfil
das entidades. Alguns aspectos que devem ser analisados são: contribuições
sindicais, contribuições assistenciais, contribuições associativas, receitas e
custos provenientes da disponibilização de produtos e serviços, despesas totais,
entre outros.

Indicadores Prioritários
São considerados essenciais na avaliação do desempenho de uma entidade, apresentando,
consequentemente, pesos maiores na pontuação do critério.
Categoria
Indicadores
Sistêmicos

Perspectiva

Clientes e
Mercados

8. RESULTADOS
Este critério avalia os resultados alcançados pela entidade nos indicadores sistêmicos
contidos no Portfólio de Indicadores do Segs, os quais demonstram o desempenho em
relação a:
a) Resultados econômico-financeiros;

Econômico-financeiros

c) Resultados relativos a clientes e mercados;
d) Resultados relativos às pessoas; e

Sociais e

e) Resultados relativos aos processos.

Ambientais

Os indicadores presentes na avaliação são sistêmicos, ou seja, aplicam-se a qualquer
entidade, independentemente de seu porte ou categoria, e são categorizados como
“prioritários” e “adicionais”.

Associativismo

Fórmula

Unidade

Sindicatos: (Total de
empresas associadas/Total
de empresas ativas da base
representada) x 100
Federações: (Total de sindicatos associados à Federação/Total de sindicatos da
base representada) x 100

Autossusten- (Total de receitas próprias /

Prioritários

b) Resultados sociais e ambientais;

Indicador

Processos

tação

Despesas totais) x 100

Adimplência

(Quantidade de empresas

da contribui-

adimplentes / Quantidade

ção sindical

de empresa ativas) x 100

Imagem
institucional
da entidade

Ações de representação

Resultado da tabulação da
pesquisa (modelo padrão)

Sentido

%

%

%

%

Total de ações de representação realizadas pela

N

entidade

MODELO DE AVALIAÇÃO:
RUMO À EXCELÊNCIA

Tabela 17 – Relação de indicadores prioritários
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Indicadores Adicionais
São considerados relevantes, apresentando pesos menores na pontuação do critério.
Categoria
Indicadores

Perspectiva

Indicador

Fórmula

Unidade

Efetividade orçamentária
(Receitas)

(Total de Receitas Realizadas/
Total das Receitas Previstas)
x 100

%

Efetividade orçamentária
(Despesas)

(Total de Despesas Realizadas/Total das Despesas Previstas) x 100

%

Implantação de ações socioambientais integradas

(Ações de iniciativa da entidade em parceria/Total de ações
realizadas) x 100

%

Implantação de ações socioambientais sistêmicas

(Ações em parceria com
entidades do Sistema/Total
de ações realizadas) x 100

%

Satisfação dos representados

Resultado da tabulação da
pesquisa

%

Satisfação de clientes
em relação a produtos e
serviços

Resultado da tabulação da
pesquisa

%

Horas de treinamento

Total de horas de treinamento
/ Total de pessoas

HHT

Satisfação dos colaboradores

Resultado da tabulação da
pesquisa

%

Turnover (Rotatividade)

{[(Número de
admissões+Número de
demissões)/2] / Número de
empregados da entidade}
× 100

%

Índice de Desempenho de
Fornecedores

Média dos resultados atingidos nas avaliações de fornecedores

%

Sentido

Sistêmicos

Econômico-financeiros

Sociais e
Ambientais

Adicionais

Clientes e
Mercados

MODELO DE AVALIAÇÃO:
RUMO À EXCELÊNCIA

Pessoas

Processos

Tabela 18 – Relação de indicadores adicionais
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GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO

gloss
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GLOSSÁRIO

•

Os conceitos e definições aqui apresentados apenas refletem o significado dos termos
utilizados ao longo do Guia da Excelência, não tendo a pretensão de normalizar
terminologia.

internos - recebem produtos, serviços, apoio ou informação do seu processo
dentro da entidade; e

•

externos - recebem produtos, serviços, apoio ou informação de um processo e
estão fora da entidade.

Ação social – na sociologia, refere-se a qualquer ação que leva em conta ações ou
reações de outros indivíduos e é modificada com base nesses eventos. Na prática das
organizações, algumas vezes trata-se de atividade realizada voluntariamente para atender
à comunidade – questão que nem sempre integra estratégias e planos. Geralmente
é ocasional, sem continuidade e sem mensuração de resultados. Ao se consolidar e
estruturar as ações, elas podem se transformar em projeto social.

Cliente potencial – pessoa física ou jurídica que ainda não é cliente, mas que a entidade
pode vir a atender com seus produtos e serviços.

Análise crítica – verificação e análise global de uma prática (atividade), projeto, serviço,
processo ou indicador quanto a seus resultados, objetivando identificar problemas e
causas e propor soluções.

Compartilhamento do conhecimento – é a divulgação dos conhecimentos adquiridos
individualmente por dirigentes ou colaboradores para as demais pessoas que trabalham
na entidade. Dessa forma, o conhecimento passa a ser propriedade da entidade e não
fica restrito a cada um de seus dirigentes e colaboradores.

Ativos intangíveis – bens e direitos não palpáveis, reconhecidos pelas partes interessadas
como “patrimônio” da entidade e considerados relevantes para determinar seu valor.
Exemplos: a marca, os sistemas e os processos da entidade.

Competência – mobilização de conhecimentos (saber), habilidades (fazer) e atitudes
(querer) necessários ao desempenho de atividades ou funções, segundo padrões de
qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho.

Bandeiras – são as causas definidas e defendidas pela entidade em prol da longevidade
das empresas.

Comunidade – união de grupos sociais em que a forma de conviver é marcada por
contatos primários, e as relações de trocas se dão de modo íntimo, privado e exclusivo.
Normalmente, é um grupo formado por familiares, amigos e/ ou vizinhos que têm
um elevado grau de proximidade uns com os outros. Nas comunidades, as normas de
convivência e de conduta de seus membros estão interligadas, entre outros aspectos,
à tradição, à religião, ao consenso e ao respeito mútuo. Pode ser definida também pelo
espaço geográfico (território) onde o grupo de pessoas está inserido.

Base estratégica – definição do propósito organizacional, aquilo que os dirigentes
sindicais querem que a entidade seja em um futuro determinado, a partir da construção
de sua VISÃO, sua MISSÃO, seus PRINCÍPIOS e suas BANDEIRAS.
Benchmark – é um marco de referência, uma medida de desempenho.
Benchmarking – método para comparar o desempenho de algum processo, prática
ou produto da entidade com o processo, prática ou produto similar que esteja sendo
executado de forma mais eficaz na própria entidade ou em outra organização, visando
implementar melhorias significativas.
Cadeia de valor – representação do conjunto de atividades desempenhadas por uma
organização, desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção e de venda
até a fase da distribuição final, contemplando os processos de governança, de suporte e
finalísticos.
GLOSSÁRIO

Cliente atual – pessoa física ou jurídica que a entidade já atende com seus produtos e
serviços.

Cliente – organização, pessoa ou empresa que se beneficia de um produto ou serviço da
entidade. Os clientes podem ser:

Confidencialidade das informações – aspecto relacionado à segurança das informações
e às garantias necessárias para que somente pessoas autorizadas tenham acesso a elas.
Conhecimento – é constituído por tecnologias, políticas, procedimentos, bases de dados
e documentos, bem como pelo conjunto de experiências e habilidades da força de
trabalho. É gerado como resultado da análise das informações coletadas pela entidade.
Descrição de cargo – retrato simplificado do conteúdo e das principais responsabilidades
de um cargo, incluindo o título deste, o sumário das atividades a serem desempenhadas
e as principais responsabilidades.
Desdobramento – é um processo em que se desenvolve, abre, aprofunda e estende uma
prática de gestão, um plano de ação, um projeto ou uma diretriz estratégica em um setor
ou para outros setores da entidade.
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Desempenho – resultados obtidos dos indicadores estratégicos e operacionais que
permitem avaliá-los e compará-los em relação a metas, padrões e referenciais pertinentes.
Mais comumente, os resultados expressam satisfação, insatisfação, eficiência e eficácia e
podem ser apresentados ou não em termos financeiros.
Desenvolvimento sustentável – Aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às próprias necessidades.
A convergência entre os propósitos econômicos, ecológicos e sociais que privilegiam a
conservação e a perenidade dos recursos constitui a base do desenvolvimento sustentável.
Dirigentes – grupo composto pelo presidente e pelos diretores sindicais eleitos, os quais
são responsáveis pelo desempenho da entidade.
Disponibilidade da informação – garantia de que os usuários autorizados obtenham
acesso à informação sempre que necessário.

GLOSSÁRIO

Empresa – segundo o Novo Código Civil (art. 966), a empresa é analisada pela atividade
econômica exercida, tendo quatro perfis:
•

Perfil corporativo – a empresa é uma instituição, uma organização pessoal,
formada pelo empresário e pelos colaboradores (empregados e prestadores de
serviços), todos voltados a uma finalidade comum.

•

Perfil funcional – a empresa é uma atividade que realiza produção e circulação
de bens e serviços, mediante organização de fatores de produção (capital,
trabalho, matéria-prima, etc.).

•

Perfil objetivo (patrimonial) – a empresa é um conjunto de bens. A palavra
empresa é sinônima da expressão estabelecimento comercial, e os bens estão
unidos para uma atividade específica, que é o exercício da atividade econômica.

•

Perfil subjetivo – a empresa é o empresário, pois o empresário é quem
exercita a atividade econômica organizada, de forma continuada. Nesse
sentido, a empresa pode ser uma pessoa física ou jurídica, pois ela é titular
de direitos e obrigações.

Entidades de referência – são entidades que disponibilizam seus resultados de forma
a possibilitar que outra entidade os compare com suas próprias práticas e resultados.
As organizações referenciais devem ser selecionadas de forma lógica, não casual,
considerando-se aspectos como porte, região de abrangência, estrutura interna,
produtos e serviços disponibilizados, etc. Podem ser representadas por informações

sobre resultados alcançados por outras organizações (sindicais ou não), assim como pela
forma de funcionamento das práticas de gestão e por características e desempenhos de
produtos e serviços.
Estratégia – caminho escolhido para concentrar esforços, no sentido de alcançar os
objetivos da entidade e realizar sua visão.
Estrutura de cargos e funções – aspecto relacionado a responsabilidades, à autonomia e
a tarefas atribuídas às pessoas, individualmente ou em grupo, sendo também conhecido
como perfil de cargos, descrição de cargos, descrição de funções e perfil de funções.
Eventualmente – relacionado à frequência de execução de uma atividade. Uma atividade
é realizada eventualmente quando ocorre em momentos não previamente estabelecidos,
ou de forma aleatória, ou apenas quando se julgar necessário.
Excelência – situação excepcional da gestão e dos resultados obtidos pela entidade
alcançada por meio da prática continuada dos fundamentos do modelo sistêmico.
Expectativa – é o que se espera na satisfação da necessidade. Por exemplo, a necessidade
pode ser escrever com uma caneta. Nesse caso, a pessoa busca atender à sua necessidade,
e as expectativas podem ser: um preço justo para a caneta, atendimento rápido na
compra, entre outras, dependendo das peculiaridades de cada um.
Força de trabalho – profissionais que trabalham sob a coordenação direta da entidade.
Exemplos: empregados, temporários, autônomos, voluntários, terceiro e outros.
Forma planejada – pressupõe definir a pessoa ou área na entidade que vai ficar
responsável pela ação ou atividade, o local onde a ação será desenvolvida e quando será
realizada, os resultados esperados e outros fatores. Em resumo, a forma planejada é
precedida do estabelecimento de um padrão a ser seguido na execução.
Fornecedor – organização, pessoa ou instituição que fornece um produto ou serviço para
a entidade.
Governança – sistema de gestão e controles exercidos na administração da entidade.
Compreende as responsabilidades dos conselhos de representantes, fiscal e de
dirigentes sindicais. Estatutos, regimentos, códigos e políticas documentam os direitos
e as responsabilidades de cada parte e descrevem como a entidade deve ser dirigida e
controlada.
Guia da excelência – é a principal ferramenta do Segs. Por meio dele, os avaliadores
podem verificar o nível da gestão da entidade, respondendo às perguntas dos oito
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critérios, e, a partir dessa verificação, buscar a excelência na gestão sindical.

Metas – níveis de desempenho pretendidos para determinado período de tempo.

Impactos ambientais – é a alteração no meio ambiente ou em algum de seus componentes
por determinada ação ou atividade. Essas alterações precisam ser quantificadas, pois
apresentam variações relativas, podendo ser grandes ou pequenas.

Missão – razão de ser de uma entidade. Compreende as necessidades sociais e
empresariais a que ela atende e o seu foco fundamental de atividades.

Impactos sociais – é a influência na sociedade, seja ela direta ou indireta, pela atuação
da entidade. Essa atuação pode ser no campo da representatividade ou no fornecimento
de algum tipo de produto/serviço.

Monitoramento – coleta sistemática de informações sobre ações em desenvolvimento,
com finalidades diversas, como: atribuição de valor (mérito e/ou relevância); medição
de alcance de objetivos e metas; qualidade; estágio de gestão; eficiência na aplicação de
recursos; efetividade; grau de participação; etc.

Indicadores – são informações quantitativas que expressam o desempenho de um
produto ou processo, em termos de eficiência, eficácia ou nível de satisfação, e que em
geral permitem acompanhar sua evolução ao longo do tempo.

Necessidade – é o que se exige atender ao procurar um produto ou serviço. Geralmente,
são características tangíveis. Ao comprar uma caneta, é necessário que ela cumpra sua
função de escrever.

Informações externas – informações obtidas fora da entidade que são utilizadas para
a definição de seus objetivos e estratégias. Por exemplo, a expectativa de evolução dos
juros, das taxas cambiais, da entrada de novas empresas no mercado de representação
da entidade e alterações na legislação, entre outras.

Organização – companhia, corporação, firma, órgão, instituição ou empresa, ou uma
unidade destas, pública ou privada, sociedade anônima, limitada ou com outra forma
estatutária, que tem funções e estruturas administrativas próprias e autônomas, no setor
público ou no privado, com ou sem finalidade de lucro, de porte pequeno, médio ou grande.

Informações internas – informações obtidas na entidade que são utilizadas para a
definição de seus objetivos e estratégias. Por exemplo, número de colaboradores
e seus respectivos níveis de escolaridade, área disponível para instalação de novos
equipamentos, infraestrutura tecnológica para prover novos serviços, entre outras.

Organização do trabalho – divisão do trabalho entre unidades, equipes e funções,
permanentes ou temporárias, incluindo a definição de suas atribuições e vínculos. O
mesmo que sistema de trabalho.

Informalmente – de maneira informal; sem padronização e sem registros de qualquer
natureza, seja em meio físico (papel) ou eletrônico (mídia eletrônica).
Inovação – características originais, diferenciadas ou incomuns desenvolvidas e
incorporadas a produtos e processos da entidade, com valor percebido pelas partes
interessadas.
Integridade da informação – aspecto relacionado à segurança das informações, que trata da
salvaguarda, da exatidão e da completude da informação e dos métodos de processamento.

GLOSSÁRIO

Melhoria – comportamento do conjunto de resultados ao longo do tempo. Para analisar
a melhoria, os Critérios de Excelência requerem a apresentação de um conjunto de pelo
menos três resultados consecutivos. A frequência de medição deve ser coerente com o
ciclo de aprendizado e deve ser adequada para apoiar as análises críticas e a execução de
ações corretivas e de melhoria.
Mercado – ambiente no qual ocorre a competição de agentes econômicos por clientes,
oportunidades ou recursos de qualquer natureza.

Padrão – regulamenta a execução das atividades, definindo o método de execução (como
fazer), o responsável pela execução (quem faz), a frequência de execução (quando faz), o
controle que garante o seu cumprimento quando a atividade é realizada e os resultados
esperados da atividade (indicadores que medem e registram os resultados da atividade).
Padrões documentados são aqueles registrados em documentos, como procedimentos,
instruções, fluxos, comunicações internas, entre outros. Esses documentos podem estar
em meio físico (papel) ou eletrônico.
Parte interessada – organização, pessoa ou entidade que afeta ou é afetada pelas
atividades de uma organização, com interesse comum no seu desempenho. A maioria
das organizações apresenta as seguintes classes de partes interessadas: clientes; força
de trabalho; acionistas, mantenedores ou proprietários; fornecedores; e sociedade.
A quantidade e a denominação das partes interessadas podem variar em função do
perfil da organização.
Perigo – situação ou condição com potencial para causar lesão física ou dano à saúde das
pessoas por ausência de medidas de controle.
Plano de ação – é uma ferramenta de planejamento. Sempre que a execução de ações é
necessária, seja para a implementação das estratégias definidas ou para a realização de
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uma atividade ou de um processo, o plano de ação define claramente as ações a serem
executadas, o responsável pela execução, quando e onde cada ação será executada,
como o responsável deve executar a ação e por que a ação precisa ser executada. O plano
de ação “força” o planejamento das atividades e processos e facilita o acompanhamento
e o controle da execução de cada atividade ou processo na entidade.
Plano de capacitação – é o documento que contempla o conjunto dos treinamentos
necessários à capacitação dos colaboradores, as datas de realização previstas, os
participantes, os instrutores e outras informações, se necessárias.
Práticas de gestão – processo gerencial, como efetivamente implementado pela entidade.
Práticas padronizadas – são as práticas para as quais a maneira como devem ser
executadas foi definida, ou seja, está claramente definido como a atividade deve ser
executada e quem é o responsável por sua execução. Quando as práticas são padronizadas
na entidade, a pessoa responsável pela execução cumpre o que foi estabelecido, e não
executa conforme acha que a atividade deve ser executada.
Princípios – entendimentos e expectativas que descrevem como os profissionais
da entidade se comportam e nos quais se baseiam todas as relações com as partes
interessadas.
Processo – conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam
insumos (entradas) em produtos ou serviços (saídas).
Processos de governança – são as políticas, regulamentações e regras que regem os
negócios da organização, incluindo as ações de medição e ajuste de seu desempenho.
Processos de suporte – são processos que não interagem de forma direta com os
requisitos dos clientes, mas fornecem suporte e serviços especializados para a correta
realização dos demais processos.

GLOSSÁRIO

Processos finalísticos – processos diretamente relacionados à criação de valor para os
associados, representados e demais clientes. Eles compreendem os processos ligados à
realização da missão da entidade e também aqueles relacionados à oferta de produtos
e serviços.

Projeto – é um empreendimento temporário realizado de forma progressiva para criar
um produto ou serviço único.
Projeto social – conjunto de ações estruturadas, com início meio e fim, realizadas
voluntariamente para atender à comunidade. O termo abrange desde pequenas doações
eventuais a pessoas ou instituições até processos mais elaborados, com orientação e uso
planejado de recursos (ver ação social).
Qualidade – totalidade de características de uma entidade (atividade ou processo,
produto, organização ou uma combinação destes) que lhe conferem a capacidade de
satisfazer às necessidades explícitas e implícitas dos associados, representados, clientes
e demais partes interessadas.
Qualidade de vida – dinâmica da organização do trabalho que permite manter ou
aumentar o bem-estar físico e psicológico da força de trabalho, com a finalidade de
obter total comprometimento com as atividades desenvolvidas no trabalho e as demais
atividades de sua vida, preservando a individualidade das pessoas e possibilitando seu
desenvolvimento integral.
Rede – conjunto de organizações, pessoas ou elementos interligados.
Regularmente – relacionado à frequência de execução de uma atividade. Significa que a
atividade ocorre em intervalos previamente definidos, ou seja, de maneira regular.
Requisito de parte interessada – tradução mensurável de necessidade ou expectativa,
implícita ou explícita, de parte interessada.
Requisitos – tradução das necessidades dos associados, representados, clientes e
demais partes interessadas, expressas de maneira formal ou informal, em características
objetivas para o produto ou serviço. Exemplos de requisitos incluem prazo de entrega,
tempo de resposta, tempo de atendimento, qualificação de pessoal, preço e condições
de pagamento.
Resultado – efeito obtido mediante ações realizadas pela entidade, seja em nível
estratégico, tático ou operacional.

Processo gerencial – processo de natureza gerencial, não operacional – processos
requeridos nos Critérios de 1 a 7.

Resultado para comparação – informação quantitativa considerada como uma referência
apropriada para permitir avaliar o nível de competitividade superior de um resultado
alcançado no mercado ou no setor de atuação, considerando-se as estratégias da
organização.

Produto – é a saída ou o resultado do processo. Os produtos são geralmente tangíveis, ou
seja, podem ser pesados, medidos e manipulados.

Risco – é a probabilidade potencial de causar danos nas condições de uso e/ou exposição,
bem como a possível amplitude do dano.
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Serviço – é sinônimo de produto e também saída do processo. Os serviços gerados são
intangíveis, ou seja, não podem ser pesados ou manipulados, mas existem, atendendo às
necessidades das partes interessadas.
Sistema – conjunto de elementos com finalidade comum que se relacionam entre si
formando um todo dinâmico.
Sistema de informação – conjunto de pessoas, procedimentos e equipamentos projetado,
construído, operado e mantido com a finalidade de coletar, registrar, processar, armazenar,
recuperar e exibir informação, podendo, assim, servir-se de diferentes tecnologias.
Valor – grau de benefício obtido como resultado da utilização e das experiências vividas
com um produto. É a percepção dos associados, representados, clientes e demais partes
interessadas sobre o grau de atendimento de suas necessidades, considerando-se as
características e os atributos do produto ou serviço, seu preço e a facilidade de aquisição,
manutenção e uso ao longo de todo o seu ciclo de vida. As entidades devem buscar criar
e entregar valor para todas as partes interessadas. Isso requer um balanceamento do
valor na percepção de associados, representados, clientes, força de trabalho e sociedade.

GLOSSÁRIO

Visão – estado que a entidade deseja atingir no futuro. A explicitação da visão busca
propiciar um direcionamento para a entidade.
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