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Contexto 2009

• 19 sindicatos na base;
• 06 Filiados (distanciamento, falta de diretrizes, falta de

projetos);
• Baixa representatividade da Fecomércio e de quase a

totalidade dos sindicatos;
• Muitos sindicatos sem sede (na pasta do presidente);
• Baixa arrecadação da contribuição sindical;
• Base inorganizada não atendida;
• Ausência de produtos/serviços;
• Problemas de integridade;
• 8 % de reconhecimento de imagem (Fecomércio);
• 19,20 % primeira avaliação da gestão SEGS;
• Auto sustentação abaixo de 10 %.
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Liderança

Gestão da mudança da cultura organizacional

• Atuação direta da liderança na resolução de problemas, controle
dos gastos e na melhoria da atuação da Fecomércio e Sindicatos;

• Benchmarking – Busca por melhores práticas;

• Sistema de Excelência em gestão Sindical – Segs (Fecomércio e
Sindicatos);

• Programa de Desenvolvimento Associativo;

• Participação no MS Competitivo – Prêmio Qualidade da Gestão MS

• Planejamento Estratégico
• Gestão de processos, indicadores, comunicação integrada e

competências, contrato de gestão;

• Assessoria parlamentar;

• Comunicação integrada;

• Gestão das Representações.

• Instituto de Pesquisa Fecomercio
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Princípios e valores

Foco na Verdade: Atue sempre apoiando na verdade, na realidade real, e nunca em ilusões e 
percepções distorcidas da realidade. Sua Responsabilidade é sempre trazer as verdades à mesa de 
decisões para assegurar o melhor para a vida e para o todo.

Consciência em Ação: Seja um exemplo vivo do que há de melhor no ser humano. Sua consciência 
é seu melhor guia nos momentos decisivos. Em seu íntimo, você sempre saberá o que seu “melhor 
eu” deve fazer. Faça tudo com consciência, praticando empatia com todos os envolvidos e todos 
que poderão ser afetados por sua ação e decisão.

Busca de Harmonia: Contribua para perfeita harmonia na organização e no seu entorno, zerando 
os conflitos e competições predatórias. Seja sempre muito criativo na busca de “soluções ganha-
ganha”, no exercício de seu trabalho e em suas relações. Odos os conflitos e exigências serão 
resolvidos tendo por ase o propósito maior da organização, o qual será sempre invocado como o 
principal guia na resolução das diferenças de opinião e de cursos de ação. Sempre prevalecerão a 
opinião e o curso mais alinhados ao propósito maior.

Integridade: Seja justo, honesto e ético, exercendo um comportamento 
imparcial, com dignidade, inspirando confiança de todas as pessoas com quem 
se relaciona dentro e fora da instituição. Honre seus compromissos, 
observando as normas institucionais, a legislação e principalmente, assumindo 
sua parcela de responsabilidade para atingir os objetivos estabelecidos.
Valorização das pessoas: Contribua para o desenvolvimento profissional e humano, respeitando a 
diversidade, criando um clima organizacional que favoreça a auto realização, o tralho em equipe e 
comprometimento de todos com os objetivos e desempenho da organização.

Liderança: Lidere com todos os níveis, seja a Fecomércio-MS na conduta do setor produtivo, dos 
seus colaboradores, projetos e ações, seja com os líderes formais e informais nas empresas e 
sindicatos, ou na condução de seu próprio futuro





Resultados



Resultados Fecomércio

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Adimplência da Contribuição 
Sindical 23% 10% 6% 7,22% -

Autos sustentação
18% 26% 36% 26% 27% 27% 17,14% 15,62% 19,57%

Imagem Institucional da entidade

9% 29% 65%

Ação de representação
176 181 218 229 427 287 341 279 213

Efetividade Orçamentária
( Receitas) 94% - 124,8% 88% 116% 96,96% 107,56%

Efetividade Orçamentária 
(Despesas)

62% - 86,94% 80% 115% 101,75% 105,61%

Satisfação dos representados
100% 100% 100% 100% 100%

Homem-Hora-Treinamento
3,35 8,78 12,4 20,24 39,86 44,3 92,08 51,31 40,08

Associativismo
42% 47% 47% 47% 58% 60% 68% 68% 68%
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Reconhecimentos

• Senac
• Isso 9001

• Prêmio Qualidade da Gestão - Rumo Excelência 2017

• Sesc
• Melhores empresas para se trabalhar 2017/2018

• Prêmio Qualidade da Gestão Rumo Excelência 2018

• Fecomércio
• Prêmio Qualidade da Gestão – Compromisso com a Excelência

2018

• SEGS desde 2009



Reorganização pós reforma
trabalhista e novo governo



Ações

• Fusões, incorporações extinções de Sindicatos
• Produtos e serviços

• Produtos – Senac Comércio
• Certificação digital (Campo Grande, Dourados e Corumbá)
• Certificado de Origem (Dourados e Corumbá)
• Em desenvolvimento

• Desmaterialização de processos (certisign);
• Qualicorp (agora quebrou o monopólio);
• Benefício Social Família (Americana São Paulo);
• Alugueis (recebimento dos empreendimentos até 2021);

• Serviços
• Em processo – Contribuição assistencial
• Em estudo – Repis
• Em estudo - Banco de horas
• Em estudo – Quitação trabalhista





Senac Comércio

• Os Sindicatos terão condições especiais exclusivas de

comercialização que compreendem a diferença entre o valor de

custos e o valor do preço estabelecidos. Estas condições de

exclusividade em relação à condição especial de comercialização

serão reavaliadas a cada 6 meses, e poderão ser renovadas de

acordo com a performance do sindicato.

• São 110 cursos divididos em 4 eixos de atuação;

• O programa é resultado de pesquisas com os empresários;

• Carga horária média de 15 horas

• Podem ser formadas trilhas de cursos com horários flexíveis.

Senac Comércio - A Experiência Vende!

Programa Senac Comércio - Vitor Mello

https://www.youtube.com/watch?v=asUqf4OSNZw
https://www.youtube.com/watch?v=dnrs_wWaMaQ


Senac Comércio

• Os Sindicatos terão condições especiais exclusivas de comercialização

que compreendem a diferença entre o valor de custos e o valor do

preço estabelecidos. Estas condições de exclusividade em relação à

condição especial de comercialização serão reavaliados a cada 6

meses, e poderão ser renovadas de acordo com a performance do

sindicato.

• Termo de adesão com as responsabilidades das partes;

• Capacitar equipe junto ao Senac para realizar a venda das trilhas de

capacitação;

• Tabela de preço e comissionamento;

• Indicadores de desempenho para monitoramento as ações;

• Para os sindicatos filiados que cumprem os requisitos do Sicomércio,

tem regularidade documental e financeira e implementam o Segs a

Fecomércio oferece uma parceria (apoio financeiro para estruturação

da área comércio/associativismo).



Talvez a maior inovação virá quando de fato a gente 
conseguir entender e atender às necessidades e expectativas 

dos empresários e demais partes interessadas, pois em 
alguns momentos estamos oferecendo produtos e serviços 
para nossa sustentabilidade e não necessariamente para 

melhoria da competitividade deles!

A missão de proporcionar um melhor ambiente de negócio, 
que é a representação, atuação sindical, informações para 

tomada de decisão e a atuação parlamentar ainda continua, 
mas esses resultados precisam chegar até eles, o que nos 

dará um melhor relacionamento na hora de oferecer 
produtos e serviços.



A gestão não é um fim em si mesma (SEGS), mas pode ser o 
método para entregarmos mais com menos, um meio pelo 

qual a liderança engaja pessoas, produz a melhoria 
contínua/agilidade e a inovação, prepara sucessores capazes 

e íntegros, entregando às partes interessadas suas 
necessidades e expectativas.  

Reginaldo Henrique Soares



Obrigado pela oportunidade de 
compartilhar nossa jornada! 

Edison Araújo – Presidente Sistema Fecomercio MS


