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APRESENTAÇÃO 
 

O Portfólio de Indicadores é um produto do Sistema de Excelência em Gestão Sindical 

(Segs), que apresenta os principais indicadores para que as entidades sindicais 

monitorem seu desempenho de forma padronizada no Sistema Confederativo da 

Representação Sindical do Comércio (Sicomércio). 

Os indicadores compilados e apresentados neste portfólio foram definidos por um  

grupo de trabalho composto pela equipe da Gerência de Programas Externos da CNC 

(GPE) e por multiplicadores do Segs nas federações, considerando suas especialidades, 

experiências e conhecimento na atuação sindical. 

O Grupo de Trabalho identificou os indicadores utilizados pelas federações e sindicatos 

em todo o Brasil, analisou suas peculiaridades e aplicações em relação às 

nomenclaturas, fórmulas de cálculo, periodicidade de medição, fontes de coleta, 

referenciais comparativos, relação de causa e efeito, dentre outros aspectos que o 

levaram a, de forma consensual, consolidar o conjunto de indicadores apresentados. 

Este portfólio contribui para que as entidades sindicais atuem focadas em resultados, 

permitindo evidenciar seu desempenho internamente e em comparação com as 

demais entidades do Sicomércio, em busca da excelência na gestão sindical, não 

limitando as entidades a utilizarem outras medidas adicionais, diferentes das aqui 

apresentadas. 

Os indicadores estão diferenciados da seguinte forma: 

 Sistêmicos (destacados com fundo azul): aplicáveis a qualquer entidade, 

independentemente do seu porte ou categoria. Estão divididos entre 

Prioritários e Adicionais e compõem os modelos de avaliação do Segs; 

 Complementares (destacados com fundo laranja): desejáveis para a gestão 

efetiva das entidades sindicais. 
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Indicadores Sistêmicos Prioritários 
Os cinco indicadores a seguir integram os Modelos de Avaliação do Segs “Construindo a 

Excelência”, “Compromisso com a Excelência” e “Rumo à Excelência” 

Associativismo (Sindicatos) 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de ampliar a quantidade de 
empresas associadas. 

Definição 
Relação entre o número de empresas da base representada 
associadas e o número total de empresas ativas da base 
representada. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐝𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado 

Observações 

 São consideradas empresas associadas, para fins deste 
indicador, aquelas que fazem parte da base de 
representação e que estão adimplentes com a Contribuição 
Associativa, conforme estabelecida pela entidade. 

 Deve ser considerado no denominador o total de empresas 
ativas da base de representação da entidade, tendo como 
fonte preferencial o Banco de Dados da Contribuição 
Sindical (BDCS). 

Referências  

Perspectiva 
 
Clientes e mercados 
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Associativismo (Federações) 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de ampliar a quantidade de 
sindicatos associados. 

Definição 
Relação entre o número de sindicatos da base representada 
associados à Federação e o número total de sindicatos da base 
representada registrados no CNES. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬 à 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚çã𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado 

Observações 
 Deve ser considerado no denominador o total de sindicatos 

das categorias representadas pela Federação conforme 
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES). 

Referências  

Perspectiva Clientes e mercados 
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Autossustentação 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de assegurar a 
sobrevivência financeira sem a contribuição sindical 
compulsória. 

Definição 
Relação entre o somatório de receitas próprias da entidade e o 
total de despesas no período. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑷𝒓ó𝒑𝒓𝒊𝒂𝒔

𝐃𝐞𝐬𝐩𝐞𝐬𝐚𝐬 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 

 Devem-se excluir do somatório de receitas próprias os 
valores advindos da Contribuição Sindical, Confederativa 
e Assistencial/Negocial e também do repasse de 
entidades superiores. 

 A contribuição Associativa é contabilizada como Receitas 
Próprias. 

 Considerar no denominador da fórmula de cálculo o 
resultado do indicador Despesa Total conforme descrito 
neste portfólio. 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Adimplência da Contribuição Sindical 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de melhorar o 
recolhimento da contribuição sindical. 

Definição 
Relação entre a quantidade de empresas da base de 
representação consideradas adimplentes e o total de empresas 
da base de representação. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐚𝐝𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período no numerador. 

Observações 

 Considera-se adimplente a empresa que pagou 
integralmente o valor considerado devido pela entidade.   

 Deve ser considerado no denominador o total de empresas 
ativas da base de representação da entidade, tendo como 
fonte preferencial o Banco de Dados da Contribuição 
Sindical (BDCS). 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Imagem Institucional da Entidade 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de identificar e aperfeiçoar 
a percepção de sua imagem perante as suas partes 
interessadas. 

Definição 
Resultado de pesquisa realizada para avaliação da percepção 
da imagem da entidade perante suas partes interessadas. 

Fórmula de 
cálculo 

Resultado da tabulação da pesquisa (modelo padrão) 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado. 

Observações 
O modelo padrão da pesquisa de imagem está disponível na 
página do Segs, no Portal da CNC. 

Referências  

Perspectiva Social e ambiental 
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Ações de Representação 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de promover ações de 
representação na defesa dos interesses dos seus 
representados. 

Definição 
Ações de representação realizadas pela entidade na defesa dos 
interesses dos seus representados. 

Fórmula de 
cálculo 

Total de ações de representação realizadas pela entidade. 

Unidade Número (Nº) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Somatório das ações de representação realizadas pela entidade 
no período. 

Observações 

 Consideram-se como ações de representação: 
o Convenção coletiva; 
o Ações administrativas e/ou judiciais em defesa dos 

representados e associados; 
o Participação e reuniões em fóruns e conselhos 

municipais, estaduais, federais, etc; 
o Representação política (lobby; ações junto aos 

governos, etc.)  
o Podem ser consideradas ações de representação 

realizadas em parceria com outras entidades 
 
 Não são consideradas como ações de defesa de interesses: 

o Eventos sociais (casamentos, batizados, almoços, 
jantares, inaugurações, entre outros). 

 

Referências  

Perspectiva Processos 
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Indicadores Sistêmicos Adicionais 
Os próximos cinco indicadores integram os Modelos de Avaliação do Segs “Compromisso 

com a Excelência” e “Rumo à Excelência”. 

Efetividade orçamentária (Receitas) 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de assegurar o 
cumprimento do orçamento de suas receitas. 

Definição 
Relação entre o somatório das receitas da entidade realizadas e 
o somatório das receitas previstas no orçamento. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido 
Alinhado com a meta de 100%, admitindo tolerância de até 5% 

para mais ou para menos - → 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 

 Receitas realizadas correspondem ao somatório das 
receitas auferidas pela entidade de todas as suas fontes: 
contribuições sindical, confederativa, assistencial e 
associativa, repasses de entidades superiores, aluguéis, 
locação de espaços, prestação de serviços, etc. 

 Receitas previstas são aquelas que constam na previsão 
orçamentária da entidade aprovada pela Diretoria e pelo 
Conselho Fiscal para o ano corrente. 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Efetividade orçamentária (Despesas) 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de assegurar o 
cumprimento do orçamento de despesas. 

Definição 
Relação entre o somatório das despesas da entidade realizadas 
e o somatório das despesas previstas no orçamento. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐬 𝐃𝐞𝐬𝐩𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido 
Alinhado com a meta de 100%, admitindo tolerância de até 5% 

para mais ou para menos - → 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 

 Despesas realizadas são todos os dispêndios relacionados 
ao custeio da entidade: pessoal, aluguéis, viagens, 
combustível, materiais de expediente, treinamentos, etc. 

 Despesas previstas são aquelas relacionadas ao custeio que 
constam na previsão orçamentária da entidade aprovada 
pela Diretoria e pelo Conselho Fiscal para o ano corrente. 

 Considerar no cálculo, tanto no numerador quanto no 
denominador, o resultado do indicador Despesa Total 
conforme descrito neste portfólio. 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Implantação de ações socioambientais sistêmicas 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de promover ações 
socioambientais sistêmicas em nível local. 

Definição 

Relação entre as ações socioambientais de iniciativa da 
entidade implementadas em parceria com entidades do 
Sistema CNC-Sesc-Senac e o total de ações socioambientais 
realizadas pela entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑨çõ𝒆𝒔 𝒆𝒎 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒐 𝑺𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂çõ𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 

 Devem ser contabilizadas neste indicador apenas as ações 
socioambientais promovidas em conjunto com outras 
entidades do Sistema CNC-Sesc-Senac (federações, 
sindicatos, Sesc, Senac), de maneira a fomentar o 
aproveitamento de oportunidades de integração com essas 
entidades, buscando sinergias sistêmicas. 

 Considerar para o cálculo, no denominador, o resultado do 
indicador Número de ações socioambientais conforme 
descrito neste portfólio. 

Referências  

Perspectiva Social e ambiental 
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Implantação de ações socioambientais integradas 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de promover ações 
socioambientais integradas com outras organizações externas 
ao Sistema Comércio. 

Definição 

Relação entre as ações socioambientais de iniciativa da 
entidade implantadas em parceria com outras organizações 
(externas ao sistema CNC-Sesc-Senac) e o total de ações 
socioambientais realizadas pela entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐀çõ𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐞𝐦 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐞𝐫𝐢𝐚

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚çõ𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 

 Devem ser contabilizadas neste indicador apenas as ações 
socioambientais promovidas em conjunto com organizações 
externas ao Sistema Comércio, de maneira a fomentar o 
aproveitamento de oportunidades de integração com essas 
organizações. 

 Considerar para o cálculo, no denominador, o resultado do 
indicador Número de ações socioambientais conforme 
descrito neste portfólio. 

Referências  

Perspectiva Social e ambiental 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
Adicionais 

Indicadores 
Complementares 

Indicadores  
Perspectivas 
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Satisfação dos Representados 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de promover a satisfação 
das empresas representadas quanto às ações de representação 
executadas pela entidade. 

Definição 
Resultado de pesquisa realizada para avaliação do 
reconhecimento e da percepção dos representados em relação 
às ações de representação da entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

Resultado da tabulação da pesquisa. 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado 

Observações Há um modelo de pesquisa disponível na página do Segs. 

Referências  

Perspectiva Pessoas 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
Adicionais 

Indicadores 
Complementares 

Indicadores  
Perspectivas 
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Os próximos cinco indicadores integram o Modelo de Avaliação do Segs “Rumo à 

Excelência”.’ 

Satisfação de Clientes em relação a Produtos e Serviços 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de promover a satisfação 
dos clientes quanto aos produtos e serviços oferecidos pela 
entidade. 

Definição 
Resultado de pesquisa realizada para avaliação da percepção 
dos clientes em relação aos serviços prestados pela entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

Resultado da tabulação da pesquisa 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado 

Observações Há um modelo de pesquisa disponível na página do Segs. 

Referências  

Perspectiva Clientes e mercados 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
Adicionais 

Indicadores 
Complementares 

Indicadores  
Perspectivas 
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Horas de Treinamento 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de promover a qualificação 
da liderança e da força de trabalho da entidade. 

Definição 
Relação entre o número total de horas de treinamento 
realizadas e o número total de líderes e de pessoas da força de 
trabalho da entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒊𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒔𝒐𝒂𝒔
 

Unidade Hora-treinamento por pessoa (HHT) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período no numerador. 

Observações 

 São considerados como treinamento, para efeito de cálculo 
deste indicador, cursos tradicionais e a distância, palestras, 
visitas a feiras e exposições e outras atividades de 
benchmarking. 

 Contabilizar apenas treinamentos nos quais a entidade 
participa de alguma forma (custeio, transporte, 
flexibilização de horário) com o aluno. 

 Considerar no denominador tanto a liderança, quanto a 
força de trabalho da entidade. 

 Este indicador pode derivar outros específicos para extratos 
desejados, como direção, setor comercial, etc.= 

Referências  

Perspectiva Pessoas 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
Adicionais 

Indicadores 
Complementares 

Indicadores  
Perspectivas 

 

CNC – Confederação nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Portfolio de Indicadores | Segs 18 

 

Satisfação dos Colaboradores 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de promover a satisfação 
da força de trabalho. 

Definição 
Resultado de pesquisa realizada para avaliação da satisfação 
da força de trabalho com o ambiente e as condições de 
trabalhos providos pela entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

Resultado da tabulação da pesquisa. 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado 

Observações Há um modelo de pesquisa disponível na página do Segs. 

Referências  

Perspectiva Pessoas 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
Adicionais 

Indicadores 
Complementares 

Indicadores  
Perspectivas 
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Turnover (Rotatividade) 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de reduzir a rotatividade 
de seus empregados. 

Definição 
Relação entre o somatório de admissões e demissões 
realizadas, dividido por dois, e o número total de empregados 
da entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒔õ𝒆𝒔 + 𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒎𝒊𝒔𝒔õ𝒆𝒔
𝟐

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆
× 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando a variação dos 
valores do período no numerador. 

Observações 

 Número de admissões é o total de empregados admitidos no 
período. 

 Número de demissões é o total de empregados demitidos no 
período, incluindo demissões espontâneas ou de iniciativa 
da entidade, além dos falecimentos. 

 Número de empregados equivale ao quadro de pessoal da 
entidade, incluindo os que estiverem em férias. 

Referências  

Perspectiva Pessoas 
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Índice de Desempenho de Fornecedores 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de assegurar que os 
serviços e produtos a ela fornecidos sejam de qualidade 
satisfatória. 

Definição 
Resultado de avaliação realizada com os fornecedores da 
entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

Média dos resultados atingidos nas avaliações de fornecedores. 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Média dos resultados atingidos nas avaliações de fornecedores 
realizadas no período. 

Observações 
Há um modelo de avaliação de fornecedores disponível na 
página do Segs. 

Referências  

Perspectiva Processos 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
Adicionais 

Indicadores 
Complementares 

Indicadores  
Perspectivas 
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Indicadores Complementares 
Os indicadores a seguir não integram os Modelos de Avaliação do Segs. 

Arrecadação Compulsória 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de aumentar a arrecadação 
da Contribuição Sindical. 

Definição Resultado da arrecadação com a Contribuição Sindical Urbana. 

Fórmula de 
cálculo 

Valor arrecadado com a Contribuição Sindical. 

Unidade Reais (R$) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Somatório dos valores arrecadados no período. 

Observações 

 Cada entidade deve contabilizar no resultado do indicador 
apenas a parcela do rateio a que faz jus: CNC: 5%, federações: 
15%, sindicatos: 60%. 

 Os sindicatos devem contabilizar também eventuais multas, 
mora e correções recebidas. 

Referências 
Contribuição Sindical 

• Constituição Federal 1988 - Artigo 8º, inciso IV 
• CLT - Artigo 548, alínea “a”, e Artigos 578 a 610 

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Prioritários 
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 Evolução da Arrecadação Compulsória 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de evoluir periodicamente 
na arrecadação da Contribuição Sindical. 

Definição 
Relação entre o total arrecadado com a Contribuição Sindical 
no período atual e o total arrecadado no período anterior. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐀𝐫𝐫𝐞𝐜𝐚𝐝𝐚çã𝐨 𝐧𝐨 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐀𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐀𝐫𝐫𝐞𝐜𝐚𝐝𝐚çã𝐨 𝐧𝐨 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 

Considerar no cálculo, tanto no numerador quanto no 

denominador, o resultado do indicador Arrecadação 

Compulsória conforme descrito neste portfólio. 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
Adicionais 

Indicadores 
Complementares 

Indicadores  
Perspectivas 
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Receitas Próprias 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de ampliar suas receitas 
próprias. 

Definição 

Resultado total dos valores das receitas auferidas pela 
entidade mediante prestação de serviços, fornecimento de 
produtos, criação de parcerias e convênios, além da 
Contribuição Associativa. 

Fórmula de 
cálculo 

Somatório dos valores das receitas auferidas pela entidade. 

Unidade Reais (R$) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Somatório dos valores arrecadados no período. 

Observações 

 Receitas próprias correspondem ao somatório das receitas 
auferidas pela entidade por meio de aluguéis, locação de 
espaços, produtos e serviços, etc. 

 A Contribuição Associativa é contabilizada como Receita 
Própria. 

Referências 
Contribuição Associativa 

• CLT - Artigo 548, alínea “b” 

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Evolução da Receita Própria 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de evoluir periodicamente 
em suas receitas próprias. 

Definição 
Relação entre o total arrecadado em Receitas próprias no 
período atual e o total arrecadado no período anterior. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐫ó𝐩𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐀𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐫ó𝐩𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 
Considerar no cálculo, tanto no numerador quanto no 
denominador, o resultado do indicador Receita Própria 
conforme descrito neste portfólio. 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Prioritários 
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Receita Total 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de ampliar sua receita 
total. 

Definição Total dos valores das receitas angariadas pela entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

Somatório dos valores das receitas auferidas pela entidade. 

Unidade Reais (R$) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Somatório dos valores arrecadados no período. 

Observações 

Receita total engloba todos os valores recebidos pela entidade, 
dentre os quais se destacam as contribuições, compulsórias ou 
não, os repasses de entidades superiores e os valores oriundos 
de prestação de serviços, fornecimento de produtos, criação de 
parcerias e convênios. 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Prioritários 
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Adicionais 
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Complementares 

Indicadores  
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Evolução da Receita Total 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de evoluir periodicamente 
em sua Receita Total. 

Definição 
Relação entre o total arrecadado no período atual e o total 
arrecadado no período anterior. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐀𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 
Considerar no cálculo, tanto no numerador quanto no 
denominador, o resultado do indicador Receita Total 
conforme descrito neste portfólio. 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Despesa Total 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de controlar as despesas 
totais para que não a prejudique financeiramente. 

Definição 
Total dos valores desembolsados para custear as despesas da 
entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

Somatório dos valores gastos com o custeio da entidade. 

Unidade Reais (R$) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Somatório dos valores gastos no período. 

Observações 

 Despesas Totais são todos os dispêndios relacionados ao 
custeio da entidade: pessoal, aluguéis, viagens, combustível, 
materiais de expediente, treinamentos, etc. 

 Valores desembolsados em investimentos (instalações, 
equipamentos, novas estruturas, mobiliário e outros itens 
que compõem o ativo imobilizado da entidade) não devem 
participar do cálculo deste indicador. 

Referências 
 Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, Artigo 15, Lei nº 8.218, de 1991, 

Artigo 20, Lei nº 8.383, de 1991, Artigo 3º, inciso II, e Lei nº 
9.249, de 1995, Artigo 30. 

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Evolução das Despesas 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de evoluir periodicamente 
no controle de suas despesas totais. 

Definição 
Relação entre o total gasto no período atual e o total gasto no 
período anterior. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐃𝐞𝐬𝐩𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐀𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐃𝐞𝐬𝐩𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐀𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 
Considerar no cálculo, tanto no numerador quanto no 
denominador, o resultado do indicador Despesa Total 
conforme descrito neste portfólio. 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Inadimplência da Contribuição Sindical 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de reduzir a inadimplência 
dos representados em relação ao pagamento da contribuição 
sindical. 

Definição 
Relação entre o total de empresas da base de representação 
consideradas inadimplentes e o total de empresas da base de 
representação. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐚𝐝𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬

𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período no numerador. 

Observações 

 Considera-se inadimplente a empresa que não pagou 
integralmente o valor considerado devido pela entidade. 

 Deve ser considerado no denominador o total de empresas 
ativas da base de representação da entidade,  tendo como 
fonte preferencial o Banco de Dados da Contribuição 
Sindical (BDCS) 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Inadimplência de Títulos 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de reduzir a inadimplência 
das contribuições e serviços. 

Definição 
Relação entre o total de total de títulos emitidos não recebidos 
e o total de títulos emitidos vencidos. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭í𝐭𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐦𝐢𝐭𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐧ã𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐛𝐢𝐝𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭í𝐭𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐦𝐢𝐭𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 

Títulos emitidos são todos aqueles lançados pela entidade 
contra seus clientes em função de qualquer obrigação que eles 
tenham com ela originárias das contribuições, obrigatórias ou 
não, e/ou pela prestação de serviços. 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
Adicionais 

Indicadores 
Complementares 

Indicadores  
Perspectivas 

 

CNC – Confederação nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Portfolio de Indicadores | Segs 31 

 

Taxa de Arrecadação Compulsória 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de ampliar sua 
arrecadação com as contribuições sindicais. 

Definição 
Relação entre o total arrecadado com a contribuição sindical e 
o total possível de ser arrecadado. 

Fórmula de 
cálculo 

Valor arrecadado com a contribuição sindical

Valor possível de ser arrecadado
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 

O valor possível de ser arrecadado é uma resultante do 
somatório de todos os valores devidos pelas empresas 
representadas calculados considerando-se os respectivos 
capitais sociais e de acordo com as tabelas para cálculo da 

contribuição sindical vigentes. 

Referências  

Perspectiva Econômico-financeiro 
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Implantação de ações socioambientais 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de promover ações 
socioambientais. 

Definição Total de ações socioambientais realizadas. 

Fórmula de 
cálculo 

Total de ações socioambientais implantadas. 

Unidade Número (Nº) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Somatório das ações realizadas no ano. 

Observações 

 É considerada ação socioambiental qualquer iniciativa 
voluntária da entidade que resulta no atendimento a 
necessidades da comunidade e/ou na 
diminuição/eliminação dos impactos adversos ocasionados 
pela entidade. 

 Consideram-se impactos adversos aqueles decorrentes das 
atividades e dos serviços da entidade sobre os quais ela tem 
influência. 

 Devem ser contabilizadas neste indicador tanto as ações de 
iniciativa da entidade quanto outras das quais ela participa 
de alguma forma. 

 A redução no consumo anual de energia elétrica e água ou 
na geração de resíduos pode ser contabilizada como ação 
ambiental. 

Referências  

Perspectiva Social e ambiental 
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Consumo de água 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de controlar o consumo de 
água na entidade. 

Definição Relação entre o consumo de água da entidade e sua área útil. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐝𝐞 á𝐠𝐮𝐚

Á𝐫𝐞𝐚 ú𝐭𝐢𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Metros cúbicos por metro quadrado (m3/m2) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período no numerador. 

Observações 
Considera-se como área útil, para o cálculo, a soma de todas as 
áreas internas que compõem as instalações da entidade. 

Referências  

Perspectiva Social e ambiental 
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Consumo de energia 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de controlar o consumo de 
energia elétrica na entidade. 

Definição 
Relação entre o consumo de energia elétrica da entidade e sua 
área útil. 

Fórmula de 
cálculo 

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚 𝐞𝐥é𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚

Á𝐫𝐞𝐚 ú𝐭𝐢𝐥
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Quilowatt-hora por metro quadrado (kWh/m2) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período no numerador. 

Observações 
Considera-se como área útil, para o cálculo, a soma de todas as 
áreas internas que compõem as instalações da entidade. 

Referências  

Perspectiva Social e ambiental 
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Resíduos produzidos 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de reduzir a geração de 
resíduos. 

Definição 
Quantidade de resíduos produzidos pela entidade em 
decorrência de suas atividades. 

Fórmula de 
cálculo 

Quantidade de resíduos produzidos. 

Unidade Quilograma (kg) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Somatório da quantidade de resíduos produzidos no período. 

Observações 

É considerado como resíduo para este indicador todo lixo 
sólido gerado pela entidade em decorrência de suas atividades 
e não são passíveis de ser direcionados para reutilização ou 
reciclagem. 

Referências  

Perspectiva Social e ambiental 
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Número de associados 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de evoluir no número de 
associados. 

Definição Número total de empresas associadas à entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

Número total de empresas associadas. 

Unidade Número (Nº) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado 

Observações 
 São consideradas empresas associadas aquelas adimplentes 

com a Contribuição Associativa, conforme estabelecida pela 
entidade. 

Referências  

Perspectiva Clientes e mercados 
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Taxa de tratamento de reclamações 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de promover a resolução 
de reclamações. 

Definição 
Relação entre o número de reclamações tratadas e o número 
total de reclamações registradas. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 
Este indicador pode ser desdobrado em outros específicos para 
representações, produtos e serviços, etc. 

Referências  

Perspectiva Clientes e mercados 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
Adicionais 

Indicadores 
Complementares 

Indicadores  
Perspectivas 

 

CNC – Confederação nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Portfolio de Indicadores | Segs 38 

 

Reclamações reincidentes 

Objetivo Gerenciar a eficácia da entidade no tratamento de reclamações. 

Definição 
Relação entre o número de reclamações reincidentes e o 
número total de reclamações tratadas. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒊𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 
Este indicador pode ser desdobrado em outros específicos para 
representações, produtos e serviços, etc. 

Referências  

Perspectiva Clientes e mercados 
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Tempo de resposta às reclamações 

Objetivo 
Gerenciar a eficiência da entidade nas respostas às 
reclamações, de forma a atender melhor os associados e 
representados. 

Definição 
Relação entre o número total de dias para resposta às 
reclamações e o número de reclamações abertas. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔 𝒂𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Dias 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores no período tanto do numerador quanto do 
denominador. 

Observações  

Referências  

Perspectiva Clientes e mercados 
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Gastos com horas extras 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de redução no gasto com 
horas extras e consequente melhoraria na qualidade de vida 
dos empregados. 

Definição 
Relação entre o total gasto com horas extras no período e o 
custo total de pessoal da entidade no período. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒔

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒔𝒐𝒂𝒍 𝒅𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆
× 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores do período tanto no numerador quanto no 
denominador. 

Observações 
Custo total de pessoal inclui aqueles relacionados às pessoas 
da entidade, tais como salários, benefícios, treinamentos, etc. 

Referências  

Perspectiva Pessoas 
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Assiduidade da Liderança 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de ampliar a participação 
da liderança na gestão sindical. 

Definição 
Relação entre o total de compromissos em que a entidade se 
fez presente e o total de convocações direcionadas à entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏ç𝒂𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂çõ𝒆𝒔 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 à 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆
× 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores no período tanto do numerador quanto do 
denominador. 

Observações  

Referências  

Perspectiva Pessoas 
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Absenteísmo Laboral 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de reduzir as ausências não 
justificadas dos empregados. 

Definição 
Relação entre o total de atrasos e faltas não justificadas (em horas) e o 
total de horas trabalhadas. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒓𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒏ã𝒐 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒂𝒅𝒂𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos valores no 
período tanto do numerador quanto do denominador. 

Observações 
O total de horas trabalhadas é o resultado da multiplicação do número 
de empregados (excluindo-se de licença e em férias) pelo total de dias 
trabalhados e pelo número de horas trabalhadas por dia. 

Referências  

Perspectiva Pessoas 
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Absenteísmo Doença 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de reduzir as ausências de seus 
empregados por motivo de saúde. 

Definição 
Relação entre o total de atrasos e faltas por motivos de saúde (em 
horas) e o total de horas trabalhadas. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒓𝒂𝒔𝒐𝒔 𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒐𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒂ú𝒅𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒂𝒅𝒂𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos valores 
no período tanto do numerador quanto do denominador. 

Observações 

 O total de horas trabalhadas é o resultado da multiplicação do 
número de empregados (excluindo-se aqueles em licença e em 
férias) pelo total de dias trabalhados e pelo número de horas 
trabalhadas por dia. 

 Considerar as ausências ao trabalho de dias inteiros dos 
empregados e até no máximo de 15 dias para os casos de auxílio-
doença e acidente de trabalho. 

Referências  

Perspectiva Pessoas 
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Instâncias de representação 

 

  

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de controlar o número de 
instâncias de representação onde a entidade possui 
representantes. 

Definição 
Somatório das instâncias de representação onde a entidade 
possui representantes. 

Fórmula de 
cálculo 

Total de instâncias de representação. 

Unidade Número (Nº) 

Frequência de 
medição 

Mensalmente 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Somatório de instâncias de representação onde a entidade possui 
representantes. 

Observações 

 Instância de representação é o local ou situação em que o 
representante defende os interesses de seus representados 
perante os representantes de outros segmentos sociais ou do 
poder público. 

 Consideram-se como instância de representação: 
o Instâncias de representação permanentes, como fóruns e 

conselhos municipais, estaduais, federais, etc. Ex.: Conselho 
Estadual de Turismo, Conselho Municipal de Saúde, Fórum 
Estadual das Micro e Pequenas Empresas, etc. 

Referências  

Perspectiva Processos 
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Performance Estratégica 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de ampliar seu 
desempenho na realização de seus objetivos estratégicos. 

Definição 
Relação entre o total de indicadores estratégicos com meta 
atingida e o total de indicadores dos objetivos estratégicos da 
entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎  𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈𝒊𝒅𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕é𝒈𝒊𝒄𝒐𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado 

Observações 
Indicadores estratégicos são aqueles desdobrados dos 
objetivos que compõem o mapa estratégico da entidade. 

Referências  

Perspectiva Processos 
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Prioritários 
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CNC – Confederação nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Portfolio de Indicadores | Segs 46 

 

Pontuação no Segs 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de promover a melhoria 
dos processos por meio da implantação de práticas de gestão. 

Definição 
Pontuação atingida no somatório da avaliação dos oito 
critérios de excelência do Segs. 

Fórmula de 
cálculo 

Pontuação atingida na avaliação de consenso. 

Unidade Número (Nº) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado 

Observações  

Referências  

Perspectiva Processos 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
Adicionais 

Indicadores 
Complementares 

Indicadores  
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Crescimento no Segs 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de evoluir anualmente na 
aplicação do Segs. 

Definição 
Relação entre a pontuação atual no Segs e a pontuação obtida 
no ano anterior. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑷𝒐𝒏𝒕𝒖𝒂çã𝒐 𝒂𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒏𝒐 𝑺𝒆𝒈𝒔

𝑷𝒐𝒏𝒕𝒖𝒂çã𝒐 𝒏𝒐 𝑺𝒆𝒈𝒔 𝒏𝒐 𝒂𝒏𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
× 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado 

Observações  

Referências  

Perspectiva Processos 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
Adicionais 

Indicadores 
Complementares 

Indicadores  
Perspectivas 
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Produtos e serviços oferecidos 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de ofertar produtos, 
serviços e convênios. 

Definição 
Total de produtos, serviços e convênios oferecidos aos 
representados e associados, conforme portfólio de produtos e 
serviços da entidade. 

Fórmula de 
cálculo 

Número de produtos, serviços e convênios oferecidos. 

Unidade Número (Nº) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto maior, melhor - ↑ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado 

Observações  

Referências  

Perspectiva Processos 

 

  



 
 
     

Indicadores Sistêmicos 
Prioritários 

Indicadores Sistêmicos 
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Indicadores 
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Indicadores  
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Retrabalho na emissão de guias 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de reduzir o número de 
novas emissões de guias já emitidas. 

Definição 
Relação entre o número total de GRCSUs reemitidas e o 
número total de GRCSUs emitidas. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝑹𝑪𝑺𝑼𝒔 𝒓𝒆𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑮𝑹𝑪𝑺𝑼𝒔 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Mensal 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Aplicar a fórmula do indicador considerando o somatório dos 
valores no período tanto do numerador quanto do 
denominador. 

Observações GRCSU: Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana. 

Referências  

Perspectiva Processos 
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Não conformidades em auditoria interna 

Objetivo 
Gerenciar a capacidade da entidade de diminuir as não 
conformidades geradas em auditorias internas de qualidade. 

Definição 
Relação entre o número total de não conformidades 
registradas e o número total de itens avaliados. 

Fórmula de 
cálculo 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒏ã𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒕𝒆𝒏𝒔 𝒂𝒗𝒂𝒍𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

Unidade Percentual (%) 

Frequência de 
medição 

Anual 

Sentido Quanto menor, melhor - ↓ 

Forma de 
acumulação 

Último resultado 

Observações 

Não conformidade está relacionada a processos que geraram 
resultados insatisfatórios, não atendendo a determinado 
requisito, como no caso das normas ISO 9000:2008, ISO 14001, 
ISO/IEC 17025, entre outras. 

Referências  

Perspectiva Processos 
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Indicadores por Perspectivas 
 

Os indicadores apresentados neste portfólio, abordando a apresentação de 

resultados estratégicos e operacionais pelas entidades, estão estruturados nas 

cinco perspectivas abaixo: 

 Econômico-Financeiros: indicadores relativos ao desempenho econômico-

financeiro da entidade; 

 Sociais e Ambientais: indicadores relativos à responsabilidade 

socioambiental e ao desenvolvimento social promovido pela entidade; 

 Clientes e Mercados: referentes aos indicadores de desempenho relativos 

aos clientes e aos mercados-alvo, além da imagem da organização perante 

esses; 

 Pessoas: indicadores relativos a pessoas, incluindo os referentes ao sistema 

de trabalho, capacitação e desenvolvimento e qualidade de vida, bem como 

à liderança, à comunicação e à cultura organizacional; e 

 Processos: indicadores relativos aos produtos, processos, fornecedores e a 

processos de gestão da entidade. 

 

 

Figura: Relação dos indicadores do Portfólio com as Perspectivas do Balance Scored Card 

 

A seguir, é apresentada a distribuição dos indicadores pelas perspectivas. Estão 

sinalizados em azul os quinze (15) indicadores sistêmicos e que integram os 

Modelos de Avaliações do Segs. 



Perspectivas 
Econômico-financeira Clientes e mercados Social e ambiental Processos Pessoas 

Autossutentação Associativismo 
Imagem institucional da 
entidade 

Ações de Representação 
Satisfação dos 
colaboradores 

Adimplência da 
contribuição Sindical 

Satisfação dos representados 
Implantação de ações 
socioambientais integradas 

Índice de desempenho de 
fornecedores 

Horas de treinamento 

Efetividade 
orçamentária (Receitas) 

Satisfação de clientes em 
relação a produtos e serviços 

Implantação de ações 
socioambientais sistêmicas 

Instâncias de representação 
Turnover 
(Rotatividade) 

Efetividade 
orçamentária (Despesas) 

Número de associados  Consumo de água Performance Estratégica 
Gastos com horas 
extras 

Arrecadação 
Compulsória 

 Taxa de tratamento de 
reclamações 

Consumo de energia Pontuação no Segs 
Assiduidade da 
Liderança 

Evolução da Arrecadação 
Compulsória 

 Reclamações reincidentes Resíduos produzidos Crescimento no Segs Absenteísmo Laboral 

Receitas Próprias 
Tempo de resposta às 
reclamações 

Implantação de ações 
socioambientais 

Produtos e serviços 
oferecidos 

Absenteísmo Doença 

 Evolução da Receita 
Própria  

 

Retrabalho na emissão de 
guias  

Receita Total 
 

 

 Não conformidades em 
auditoria interna  

Evolução da Receita 
Total 

    Despesa Total 

    Evolução das Despesas 

    Inadimplência da 
Contribuição Sindical 

    Inadimplência de Títulos 

    Taxa de Arrecadação 
Compulsória 
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