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O SEGS

Programa que incentiva o desenvolvimento da excelência 

na gestão das Federações e Sindicatos filiados ao 

Sicomércio, por meio dos 6 eixos de atuação sindical



Como o Ciclo anual do Segs acontece?

Avalia e Atua
Planeja 

Melhorias

Implanta Práticas



• Capacitação de Avaliadores

• Avaliação de Consenso

Etapa de Avaliações

• Autoavaliação

Plano de Melhorias

Apoio para Implantação de Práticas

• Capacitações e Consultorias

• Modelos de Práticas / Ferramentas

• Práticas Gerenciais

• Produtos e Serviços



Benefícios Segs

• Preparação para aplicação de práticas 

focadas na autossustentação, 

representatividade e ampliação do quadro 

associativo; 

• Aperfeiçoamento de competências de 

lideranças e colaboradores 

(conhecimentos, habilidades e atitudes);



• Aperfeiçoamento e diversificação na 

prestação de produtos e serviços;

• Consultorias focadas no 

aperfeiçoamento gerencial e melhoria de 

resultados (ex: Planejamento 

Estratégico, Plano de Negócios, 

Mapeamento de Processos, entre 

outros);

Benefícios Segs



• Integração sistêmica / troca de 

experiências em escala nacional;

• Melhoria da imagem pela adoção de um 

modelo de gestão de excelência focado 

em resultados

Benefícios Segs



Para as empresas:

• Maior acesso a produtos e serviços diferenciados

• Sindicatos como fonte de conhecimento de práticas de gestão de 

sucesso

• Maior representatividade por sindicatos diferenciados

Benefícios Segs



O Jeito Segs de Ser



• Novo Sistema de Avaliação Sindical (SAS) - focado na 

facilidade de interpretação e identificação das 

oportunidades de melhoria

• Novo Sistema/Planilha de Gestão de Objetivos (SGO) -

focado no planejamento e na rotina do dia a dia



• Capacitações formatadas para o aperfeiçoamento de 

competências (conhecimentos + habilidades + 

atitudes) no contexto sindical

• Vínculo direto das competências com os eixos 

sindicais

• Fluxo de aprendizado evolutivo

• Realização de videoconferências através das próprias 

Federações 



• Melhor disponibilização das informações de produtos e 

serviços (P&S) através do Portfólio Digital

• Maior facilidade de localização e interação com as 

entidades que possuem P&S (sistema de geolocalização)

• Esforço para ampliação de novos P&S



• Elaboração da Arquitetura de Processos modelo para as 

entidades sindicais 

• Portfólio de Indicadores de Desempenho para 

benchmarking e aperfeiçoamento da gestão dos resultados

• Modelo de Pesquisa de Imagem das Entidades

• Ferramenta de Análise de Viabilidade de Novos Negócios



Reflexões Segs 



Check up médico anual

Segue recomendações 

Quem tem mais chances de 

viver longamente?

Sr. T Sr. O Sr. S

Refletindo....



Avaliação Anual Segs

Executa Plano de Melhoria

Quem tem mais chances 

de viver longamente?

Sindicato A Sindicato B Sindicato C

Refletindo....



Quem decide o que fazer?



Reflexão Adicional

Quais resultados um sindicato precisa 

alcançar?



• É o efeito e consequência de qualquer ação.

• Para a gestão, toda ação realizada em qualquer nível e 

sobre qualquer situação produz um resultado.

Resultado



DESEMPENHO

AÇÃO OU 

COMPORTAMENTO
RESULTADOS

Referem-se ao 

que se faz no 

contexto da 

organização do 

trabalho na 

entidade

Referem-se às 

consequências 

das ações e dos 

comportamentos

Desempenho



Resumindo...

• Níveis de desempenho 

alcançados
Melhores práticas que 

permitem atingir os níveis de 

desempenho

Meios (processos e projetos) Fins (resultados)



Exemplo de Contexto Sindical



Os Eixos Sindicais



Eixo das Relações Sindicais

Assegurar a gestão da base de representação, promover a
capacitação de líderes sindicais, fomentar o relacionamento com
as empresas representadas, cumprir as normas do Sicomércio e
as obrigações legais e assegurar a realização da negociação
coletiva, o processo eleitoral e a gestão das receitas sindicais.

Alguns

Fatores Críticos 

de Sucesso 

(FCS):

 Atualização da base de representados;
 Avaliação dos índices econômicos, situação de mercado e

práticas de negociação de outras entidades;
 Mapeamento e controle das exigências contidas em leis,

decretos, portarias.

Exemplos de 

ferramentas e 

metodologia:

 Aperfeiçoamento do Dirigente Sindical (ADS)
 Banco de Dados da Contribuição Sindical (BDCS)
 Sistema de Negociação Coletiva do Comércio (SNCC)



ADS

A atualização do Dirigente Sindical (ADS) possui tendo como objetivo a realização de

um projeto de aperfeiçoamento dos dirigentes, oferecendo-lhes os conhecimentos

necessários para aprimorar a atuação sindical, bem como o reconhecimento da utilidade

de seus serviços por parte dos integrantes da categoria econômica que representa,

associados ou não.

Escopo principal do ADS:

1 - Visão detalhada sobre organização sindical e Sicomércio;

2 - Receitas Sindicais;

3 - Negociação Coletiva;

4 - Enquadramento Sindical;

5 - Ação Sindical;

6 - O papel do sindicato e dirigente sindical.



BDCS

O Banco de Dados da Contribuição Sindical (BDCS) constitui uma base de dados confiável

para o processo de arrecadação sindical e para comunicação das entidades com sua base

de representação.

Benefícios do BDCS

1. Utilização e adesão gratuitas ao sistema

2. Integração total com o Portal do BDCS (portal de emissão de guias sindicais) 

3. Backup automático e diário

4. Cadastro Geral

5. Controle de Guias

6. Possibilidade de prospecção de novas empresas e higienização da base cadastral 

7. Intercâmbio de informações

Implantado em 

21 federações 



SNCC

O Sistema de Negociação Coletiva do Comércio (SNCC) possui 

22.706 negociações e 1.061.271 cláusulas no âmbito do comércio de 

bens; serviços e turismo

Benefícios do SNCC:

1 - Funcionalidades comparativas entre cláusulas e histórico de índices 

econômicos;

2 - Realização de estudos de comportamento das negociações; 

considerando o cenário econômico; político ou social;

3 - Verifica como foi o impacto em determinados setores. Implantado em 

23 federações 



Eixo de Representações

Assegurar a atuação nas instâncias de representação, o
desenvolvimento dos representantes, o alinhamento do
posicionamento e o controle dos registros da atuação.

 Caracterização do perfil da instância de representação
 Alinhamento aos interesses das empresas

representadas
 Preparação dos representantes para a atuação

 Sistema de Gestão de Representações (SGR)

Exemplo de 

ferramenta e 

metodologia:

Alguns

Fatores Críticos 

de Sucesso 

(FCS):



Eixo da Atuação Legislativa

Acompanhar, planejar e coordenar as ações legislativas na
afirmação, no fortalecimento e na defesa dos legítimos
interesses das empresas representadas.

 Acesso à base de dados das casas legislativas;
 Identificação e elaboração do posicionamento da

entidade;
 Disponibilidade de recursos para as divulgações de

ações legislativas.

 Sistema Renalegis
Exemplo de 

ferramenta e 

metodologia:

Alguns

Fatores Críticos 

de Sucesso 

(FCS):



Eixo da Atuação com Produtos e Serviços

Assegurar a estruturação e disponibilização de produtos,
serviços e benefícios alinhados às necessidades dos
representados, bem como o relacionamento comercial.

 Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA)
 Programa de Sustentabilidade ECOS
 Parcerias Sesc e Senac

Exemplos de 

ferramentas e 

metodologia:

Alguns

Fatores Críticos 

de Sucesso 

(FCS):

 Análise de viabilidade;
 Utilização de canais de divulgação;
 Monitoramento do atendimento aos requisitos das parcerias.



PDA

O objetivo do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) é facilitar e promover

parcerias que sejam vantajosas para as entidades sindicais; assim como analisar, apoiar

e divulgar boas práticas de produtos, serviços e informações.

16 Federações 

e 51 sindicatos 

envolvidos

Rede CNC Certisign:

1 - Representamos cerca de 3,72% (jul/2018) de 

participação do mercado na emissão de 

certificados digitais.



ECOS

O programa ECOS tem a finalidade de planejar; propor; executar e apoiar ações que

induzam à prática intersetorial e colaborativa da sustentabilidade nas atividades

desenvolvidas nos âmbitos da CNC; das Federações e dos Departamentos Nacionais e

Regionais do Sesc e do Senac; a fim de mitigar os impactos socioambientais;

otimizar o uso dos recursos das instituições e conscientizar os funcionários.

Fases de implantação:

1 - Estruturação;

2 - Capacitação;

3 - Diagnóstico;

4 - Planejamento;

5 - Lançamento.

Parceria 

ASCOM, Sesc 

DN e Senac DN

Implantação integrada 

em 5 federações, outras 

3 previstas



Eixo da Comunicação Institucional

Assegurar a gestão das ações relacionadas à marca, reputação e
imagem da entidade, a seleção e utilização de veículos de
comunicação para veiculação dos conteúdos; a produção de
conteúdo noticioso para atualização dos canais institucionais e o
relacionamento com a imprensa.

 Sites sindicais
 Câmaras do comércio
 Mídias sociais

Exemplos de 

ferramentas e 

metodologia:

Alguns

Fatores Críticos 

de Sucesso 

(FCS):

 Planejamento da comunicação;
 Definição e utilização de canais de relacionamento;
 Produção de conteúdo.



Eixo da Atuação Gerencial

Assegurar a gestão do planejamento, das finanças, da
tecnologia, da informação, dos processos, dos projetos, de
suprimentos, das pessoas, das partes interessadas, da
sustentabilidade e dos resultados.

 Sistema de Excelência em Gestão Sindical (Segs)

 Avaliação do modelo de negócio;
 Controle dos projetos e resultados;
 Controle de recebimentos e pagamentos;
 Qualificação de pessoas.

Exemplos de 

ferramentas e 

metodologia:

Alguns

Fatores Críticos 

de Sucesso 

(FCS):



O Sistema de Excelência em Gestão Sindical (Segs) incentiva o desenvolvimento da

atuação sindical e gerencial nessas entidades e; consequentemente; a busca pela

evolução dos seus resultados; principalmente aqueles relativos à prestação de serviços e

à defesa dos interesses das empresas representadas.

Média de 40% 

das entidades 

participam 

SEGS

Diferenciais Segs:

1 - Atuação em 6 eixos sindicais

2 - Sistema de Avaliação Sindical (SAS)

3 - Sistema de Gestão por Objetivos (SGO)

4 - Capacitações 

5 - Consultorias

6 - Encontros presenciais

7 - Videoconferências



cnc.org.br/central-do-conhecimento/apostila/guia-da-excelência



Estrutura Segs 2018

• Modelo de 

avaliação

• Questões

• Pontuações

Sistema de 

Avaliação Sindical

• Objetivos

• Indicadores

• Metas

• Planos de ação

• Orçamento

Sistema/Planilha de Gestão por Objetivos

• Capacitações

• Consultorias

• Execução dos 

planos de ação

Rotinas de 

monitoramento 

dos resultados

Reconhecimento



Sistema de Avaliação Sindical - SAS

http://10.50.110.25/
http://10.50.110.25/


Desenvolvimento das avaliações

Processos

Fatores Críticos 

de Sucesso (FCS’s)

Questões

Respostas em 

escala de 

maturidade



0 - Inexistente • Não executa o processo.

1 - Inicial • Processos são desorganizados.

2 - Repetível • Processos seguem um caminho padrão.

3 - Definido • Processos são documentados e comunicados.

4 - Monitorado • Processos são monitorados e medidos.

5 - Otimizado • Processos são aprimorados.

Modelo de maturidade do Segs



Modelo de maturidade do Segs



Segs – Elaboração do Programa

Eixo de atuação

Processos críticos

Fatores críticos de 
sucesso

Questões

Modelo de maturidade

Ferramentas e práticas

0 - Inexistente
1 - Inicial
2 - Repetível
3 - Definido
4 - Monitorado
5 - Otimizado

Devolutiva



Sistema de Pontuação



• Cálculo da pontuação e nível de maturidade por eixo

Nível 0    
Inexistente

Nível 1
Inicial

Nível 2  
Conhecido

Nível 3  
Padronizado

Nível 4
Monitorado

Nível 5 
Otimizado

ATUAÇÃO
GERENCIAL

Questão 1

Alternativa Pontuação

A 0

B 1

C 2

D 3

E 4

F 5

QuestõesProcessos

Sistema de Pontuação

Eixos de atuação Níveis de maturidade

ATUAÇÃO
GERENCIAL

Questão 2

Alternativa Pontuação

A 0

B 1

C 2

D 3

E 4

F 5

ATUAÇÃO
GERENCIAL

Questão 3

Alternativa Pontuação

A 0

B 1

C 2

D 3

E 4

F 5

Pontuação obtida no eixo Atuação Gerencial: (3 + 4 + 4) / 3 = 11/3 = 3,66

Fórmula da pontuação por eixo: (Q1 + Q2 + Q3) / Nº de Questões = Pontuação obtida



Sistema de Pontuação

3,66

2,20

4,20

2,25

2,40

3,14

Avaliação Final de Maturidade da entidade (AFM): (2,20 + 4,20 + 3,66 + 2,25 + 2,40 + 3,14) / 6 = 2,98 

Nível 0    
Inexistente

Nível 1
Inicial

Nível 2  
Conhecido

Nível 3  
Padronizado

Nível 4
Monitorado

Nível 5 
Otimizado



Sistema de Pontuação

Código Questão Processo

CI05 Como a entidade gere sua comunicação interna? Gerir relacionamentos

CI04 Como a entidade gere sua imagem institucional? Gerir relacionamentos

CI03 Como a entidade trata as manifestações das partes interessadas?

Tratar as 

manifestações das 

partes interessadas

CI02 Como a entidade interage com sua rede de relacionamentos?
Gerir a imagem 

institucional

CI01 Como a entidade define sua rede de relacionamentos?
Gerir a comunicação 

interna

Nível 0    
Inexistente

Nível 1
Inicial

Nível 2  
Conhecido

Nível 3  
Padronizado

Nível 4
Monitorado

Nível 5 
Otimizado

Pontuação obtida no eixo Comunicação Institucional: (1 + 4 + 1 + 2 + 3) / 5 = 11/5 = 2,20

Buscar desenvolver a entidade nos processos relacionados às questões 3 e 5.



Maturidade x Resultados - Exemplo



Análise dos Resultados 

do Ciclo 2018



AM PA
MA CE

RN

RR

PE

MG

MS

SC

RS

Participação no Ciclo 2018

AP

BA
SE

DF

RJ

Federação e sindicatos

Apenas sindicatos

ES

Apenas federação

16 federações

235 sindicatos

PR



Pontuação dos Sindicatos



Pontuação das Entidades



RS6 Como a entidade realiza suas eleições?
RS4 Como a entidade realiza a negociação coletiva?
RS5 Como a entidade gere suas receitas sindicais?
AG6 Como a entidade gere seus recursos financeiros?

RS7 Como a entidade cumpre as normas do Sicomércio e as obrigações legais?

Processos com maior pontuação - Sindicato



Processos com menor pontuação - Sindicatos

AG12 Como a entidade realiza a gestão dos seus processos?
AG11 Como a entidade gere a satisfação da sua força de trabalho?

AG14 Como a entidade gere o seu desempenho?
AG2 Como a entidade gere seu portfólio de projetos?
RS1 Como a entidade capacita os dirigentes sindicais?
AG13 Como a entidade gere a satisfação das partes interessadas?



Ranking de Receitas (Sindicatos 2018)



Serviços prestados (Sindicatos 2018)



Relatório e Resultados Segs 2018



Relatório e Resultados Segs 2018



Relatório e Resultados Segs 2018



Ciclo 2019



A P

DC

AGENDA 2019

• Banco de Práticas
• Banco de P&S
• Banco de 

Referenciais 
Comparativos

IMPLEMENTAÇÃO 
DE PRÁTICAS • Atendimentos

• Ferramentas

RESULTADOS DO 
CICLO DE 

AVALIAÇÕES

• Avaliações de 
Consenso

• Pesquisa de 
Avaliação

ATUAÇÃO 
COMPLEMENTAR

• Coleta de indicadores
• Nova capacitação

de Gestão por 
Objetivos

MODELO DE 
AVALIAÇÃO

• Implementação 
de Melhorias

DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS

• Segmentação
• Plano de Melhorias

BENCHMARKING

• Realização de 
Capacitações

Ciclo Segs 2018/2019

GESTÃO POR 
OBJETIVOS

• Sistema/Planilha de 
Gestão por Objetivos 
(SGO)

Propostas para validação



Sobre Gestão de Produtos e 

Serviços





Atividade
Atividade

Realizar ações 

de defesa de 

interesse 

Gerir Produtos 

e Serviços

Foco
Foco

Representatividade Autossustentação

Eu

Sindicato
Eu

Atitude Empresarial



Atividade principal

Realizar ações 

de defesa de 

interesse 

Foco

Representatividade

Eu

Sindicato

O que preocupa na 

realidade 

empresarial?

Atividade

Gerir Produtos 

e Serviços

Foco

Autossustentação

Eu

Atitude Empresarial



Fonte:  Pesquisa Sebrae 2014:CAUSA MORTIS - O sucesso e o fracasso das empresas nos 

primeiros 5 anos de vida

Por que as empresas fecham? - MPEs de SP



Fonte:  Pesquisa Sebrae 2014:CAUSA MORTIS - O sucesso e o fracasso das empresas nos 

primeiros 5 anos de vida 



O Empresário tem Necessidades

O produto/serviço é, para o empresário, algo 

que ele espera para satisfazer uma 

necessidade. 



Dificuldade

Entender necessidades não é simples...

• As empresas possuem necessidades que nem sempre 

estão cientes

• Ou não conseguem expressá-las em palavras

• Ou requer interpretação



Sindicato Empresários

Situação possível

Oferecer Plano de 

Saúde será  uma 

boa?

Aumentar a segurança 

patrimonial e reduzir custos 

com viagens 



Como fugir do achismo?

Achismo - Cultura do fazer 

comentários sem propriedade, 

sem conhecimento, deduzir pela 

experiência pessoal algo que não 

tem certeza. - Dicionário inFormal

http://www.dicionarioinformal.com.br/usuario/id/27/


Identificando as Necessidades

Existem cinco métodos principais para se realizar uma 

pesquisa:

Não há alternativa! É preciso pesquisar!

- Pesquisas por carta/mala direta

- Pesquisas por telefone

- Pesquisas por e-mail ou Internet

- Pesquisas face a face/campo

- Pesquisas por observação



Todo empresário possui dificuldades e 

problemas a solucionar.

O foco da pesquisa é justamente detectar quais 

são as soluções que ele precisa.

Identificando as Necessidades



Onde queremos chegar?

Segmentos

de Mercado

Potenciais 

Clientes

Segmentação Pesquisa de 

Necessidades

Necessidades 

identificadas 

por segmentos

Aumentar 

produtividade

Dar segurança 

aos funcionários

Diminuir a 

inadimplência



A necessidade precisa ser traduzida

Segmentos

de Mercado

Pesquisa de 

Necessidades

Necessidades 

identificadas 

por segmentos

Aumentar 

produtividade

Dar segurança 

aos funcionários

Diminuir a 

inadimplência

Produtos 

potenciais

Definição de 

Produtos e 

Serviços





Não saber  realizar / produzir

P&S próprio x P&S parceiro

Não ter pessoal para  dedicar  o 

tempo necessário

Dedicação exclusiva ou parcial

Terceirizar ou não

O que pode inviabilizar um novo produto/serviço?



O que pode inviabilizar um novo produto/serviço?

Não estar com as documentações 

legais em dia

Alvará

Certidões

Não ter a infraestrutura adequada

Tipo e quantidade de recursos 

(sala, equipamentos, etc)



O que pode inviabilizar um novo produto/serviço?

Não ter fornecedores 

Quantidade e qualidade de serviços

Capacidade de entrega

Ter muitos concorrentes 

Força de venda

Preço dos produtos e serviços



Volume de receitas e despesas no 

curto, médio e longo prazo

Não ter o dinheiro para fazer frente a nenhuma 

das situações anteriores

O que pode inviabilizar um novo produto/serviço?





Obrigado!

Mateus Lima Dornelas

Divisão Sindical
Assessoria de Programas Externos


