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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
A ferramenta que ora apresentamos é o resultado do afunilamento e conclusões do estudo de 
aprimoramento das gestões do sistema sindical patronal do comércio brasileiro, cujas 
necessidades e anseios vêm sendo coletados ao longo dos oito encontros nacionais 
promovidos pela CNC e a partir das novas diretrizes impostas aos sindicatos pelos ditames 
da Constituição Federal de 1988 e que levou o sistema sindical a buscar sua auto-
regulamentação e, principalmente implantar a sua auto-gestão. 
 
O VIII Congresso do Sicomércio, realizado no Rio de Janeiro, em Novembro de 2007, com a 
presença de 900 Sindicatos, 7 Federações Nacionais e 27 Federações Estaduais do 
Comércio de Bens e de Serviços, trouxe como conclusão, consolidando os estudos  dos dois 
últimos  encontros, a exigência dos sindicatos mudarem suas filosofias puramente 
representativas para os novos paradigmas impostos pela modernidade e principalmente 
pelos novos conceitos de globalização onde as organizações estão operando cada vez mais 
sob a forma de redes dinâmicas e abertas. E aos sindicatos se desafiam tornarem-se agentes 
de desenvolvimento dos indivíduos, das empresas e da sociedade em bases 
verdadeiramente sustentáveis, contemplando simultaneamente os aspectos econômicos, 
sociais, tecnológicos e ambientais. 
 
Em 2015 o Ciclo do SEGS sofreu alterações visando uma maior aproximação entre os 
Representados e seus Sindicatos.  
 
 
 
 

Paulo Diniz 
Presidente 
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JUSTIFICATIVA 
 

O novo modelo conceitual dos padrões organizacionais adotados mundialmente levou o SINAT a se 
reformular, iniciando pela profunda transformação em seu processo da prestação de serviços, 
pretendendo, através da adoção de normas procedimentais da ISO 9001 2000, satisfazer os anseios 
dos clientes, oferecendo-lhes produtos e serviços cuja qualidade foi atestada pela certificação obtida. 
 
A qualidade de um produto ou serviço pode ser olhada sob duas óticas, a do produtor e a do cliente. 
 
Do ponto de vista do produtor, a qualidade se associa à concepção, a produção e a oferta do produto ao 
cliente. Está associada ao esmero e ao valor. 
 
Vista pelo cliente, porém, a qualidade não é unidimensional. O produto é avaliado sob vários aspectos, 
inclusive considerando-se, prioritariamente sua utilidade. 
 
Por isso, do ponto de vista da administração do SINAT a certificação ISO tem inestimável importância 
funcional. Mas a Gestão de Qualidade implantada somente terá cumprido seus objetivos se a atuação 
do sindicato e a sua prestação de serviços atenderem satisfatoriamente os seus associados e resultar 
situação de auto-suficiência econômica e consequente estabilidade financeira para a entidade.  
 
Esta diretoria em todas as suas ações tem procurado levantar as necessidades e envidar esforços no 
sentido de prover aos associados meios facilitadores e menos onerosos, principalmente no sentido do 
cumprimento das obrigações tributárias e burocráticas dos complicados códigos a que estão sujeitos. 
Porém as ações têm sido em sua grande maioria, defensivas ou apelativas, por falta, talvez, de maior 
respaldo, de melhor conhecimento e reconhecimento das autoridades à força política, econômica e 
social do setor representado.  
 
A versão modificada do Plano Estratégico SINAT 2015/2020 se mostra como uma grande oportunidade 
para levantarmos e avaliarmos nossa potencialidade. As ferramentas que utilizaremos das pesquisas e  
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das suas análises deverão mostrar realmente quantos somos, quem somos e quanto valemos para a 
economia, para a sociedade e para o meio ambiente em que nos encontramos. Sabemos que nossa  
existência baseia-se na Representação da Classe Atacadista e Distribuidora do Estado de Goiás, com 
exceção da Cidade Anápolis.  
 
O plano Estratégico traz em seu preâmbulo a perfeita localização do SINAT em relação ao sistema 
sindical patronal do comércio que é capitaneado pela Confederação Nacional, mediado pelas 
Federações Estaduais, alicerçadas nas entidades sindicais representativas das empresas, que engloba 
ainda as atividades prestativas de cultura e lazer dos órgãos SESC e SENAC, dando ao conjunto uma 
visão sistêmica deste universo. Somos parte desse ecossistema.  
 
Compõe-se de duas partes, a Base Estratégica e o BSC. A base estratégica é composta dos elementos 
permanentes do Sinat, a MISSÃO, A VISÃO, os PRINCÍPIOS e as BANDEIRAS, enquanto o BSC 
(balanced scorecard) descreve e monitora as estratégias. 
 
Todos os elementos do Plano Estratégico estão devidamente desdobrados na própria demonstração do 
projeto. 
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=>| NOVOS PARADIGMAS NAS ORGANIZAÇÕES | <= 
 

  
DE 

 

 
PARA 

 
Percepção de valor 
  
 

 
Avaliação objetiva de ativos tangíveis. 
 

 
Avaliação subjetiva de ativos 
intangíveis. 
 

 
Liderança 
 

 
Comando e controle, liderança 
centralizadora e restrita à 
organização. 
 

 
Líder: mentor, focalizador e símbolo. 
Liderança distribuída e abrangente. 
 

 
Inovação 
 
 

 
Localizada, tarefa de experts. 

 
Cultural, distribuída e  
abrangendo o ecossistema 

 
Conhecimento 
 

 
Crescimento linear e acesso restrito. 
 

 
Crescimento exponencial e acesso 
universal. 
 

 
Aprendizado/ 
Educação 
 

 
Função da escola e que se aprende 
uma vez para toda a vida. 
 

 
Função da escola e organização. 
Aprendizado contínuo para toda a 
vida. 
 

 
Tecnologia da 
Informação 
 

 
Automação mais tecnologia, menos 
pessoas. 
 

 
Maior conteúdo intelectual e o 
trabalho experiência mais rica e 
desafiadora. 

Fonte: Fundação Nacional da Qualidade.  
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VISÃO SISTÊMICA 
 
 
O Sinat integra o Sistema CNC, que 
atua em todo o País representando 
as empresas do comércio de bens, 
serviços e turismo e promovendo 
educação profissional e qualidade 
de vida para os trabalhadores do 
setor terciário e para a sociedade 
por meio das entidades: 

 
• Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços  
e Turismo 

• 34 Federações Estaduais  
e Nacionais filiadas 

• 878 Sindicatos das empresas do 
comércio de bens, serviços e 
turismo 

• 2 Departamentos Nacionais 
 - Sesc e Senac  

• 54 Departamentos Regionais  
- Sesc e Senac 

• 851 Unidades Operacionais  
- Sesc e Senac 

COMPOSIÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 
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O formato do Plano Estratégico é inspirado nos principais modelos e autores da 
administração. A Base Estratégica é composta por elementos permanentes que norteiam as 
ações do Sindicato, enquanto o Balanced Scorecard (BSC) descreve e monitora sua 
estratégia. 
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Missão do Sinat 
 
 

“Proporcionar às empresas do comércio atacadista go iano as 
melhores condições para gerar resultados positivos e 

desenvolver a sociedade” 
 
Proporcionar cultura de gestão, capacitação, benefícios econômicos e políticos e buscar a 

justiça fiscal. Considerando o Sinat referência para as empresas atacadistas, sua razão de 

ser é proporcionar nos planos empresarial, trabalhista, tributário, econômico, político e social, 

soluções personalizadas, através de processos de representação e produtos continuamente 

melhorados, com ênfase na responsabilidade social.  

 
Visão do Sinat 

 
 

“Liderar a comunidade empresarial do comércio ataca dista 
goiano, com reconhecida influência no desenvolvimen to da 

região.” 
 
 
Ser líder é estar presente no cotidiano do empresário representado, defendendo seus 

interesses e os da sociedade civil, superando suas expectativas. A intenção do Sinat é 

ampliar cada vez mais suas ações com qualidade e abrangência, contribuindo para o 

desenvolvimento das empresas e da região em que se inserem. 
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Fundamentam-se nos valores adotados pela Entidade:  

• Ética; 

• Excelência nos serviços prestados; 

• Satisfação dos associados; 

• Espírito de equipe; 

• Responsabilidade social; 

• Inovação; 

• Licitude; 

• Reconhecimento; 

• Respeito; 

• Transparência; 

• Integridade. 

 

Valores esses que motivam: 

 

Ação pelo propósito:  Agir sempre motivado pelo propósito maior que é o bem-estar da sociedade como um 
todo. 

 

Busca de harmonia:  Atuar com responsabilidade e contribuir para a perfeita harmonia na organização e no 
seu entorno e ser criativo na busca de "soluções ganha-ganha", no exercício de seu trabalho e em suas 
relações.  
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Consciência em ação:  Motivar as pessoas envolvidas no processo de gestão a tornarem-se exemplo vivo do 
que há de melhor no ser humano 

 

Seu melhor estado:  Atuar sempre a partir de seu "melhor eu" e nunca de seu "menor eu". A responsabilidade 
da ação de servir será sempre a da disponibilidade do melhor estado físico, mental, emocional e espiritual. 

 

Foco na verdade:  Atuar apoiado na realidade e nunca em ilusões e percepções distorcidas. A 
responsabilidade é sempre trazer as verdades à mesa de decisões para assegurar o melhor para as pessoas e 
para a sociedade. 

 

Responsabilidade pelo todo:  Estar informado, conectado e ativo na discussão e resolução dos problemas da 
sociedade, mesmo os que não impactam diretamente os interesses do sistema. 

 

Pró-soluções:  Ser sempre partidário do “pró-soluções”, focando as energias para o construtivo, o antecipativo 
e o preventivo. Evitando o desperdício da critica “após o fato” e priorizando o combate às causas. 

 

Equilíbrio de interesses:  Sobrepor os interesses da maioria ao pessoal ou parcial, fazendo com que as 
decisões sejam a expressão do consenso dos envolvidos. A estrutura de governança deverá delegar 
autoridade para que haja diálogos e deliberações entre iguais. 

 

Autonomia nas pontas:  Dar preferência às delegações de competência, sempre que o outro puder 
desempenhar melhor a ação. 

 

Auto-organização:  Exercer continuamente o direito e a obrigação da modernização e da busca do 
aperfeiçoamento admistrativo na sua gestão, de acordo com seus valores e princípios. 
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Bandeiras do Sindicato 

 
• Fortalecer a representatividade. 

• Colaborar, como órgão técnico e consultivo, com os Poderes Públicos e 

outras entidades que se relacionem com a Categoria.  

• Convencionar com ponderação as relações de trabalho. 

• Promover a capacitação empresarial e profissional. 

• Pleitear a racionalização dos impostos. 

• Combater a concorrência predatória e a informalidade. 

• Proporcionar bem estar e conforto aos usuários das instalações. 

• Promover o desenvolvimento e a luta pela longevidade das empresas. 

• Estar atento e participar dos anseios sociais. 

• Buscar justiça tributária, fiscal e trabalhista. 

• Defender os interesses da categoria com ética. 

• Promover o crescimento da receita da Entidade. 
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MAPA ESTRATÉGICO 2015-2020 DO SINDICATO – Metas para 2015  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSÃO 

Assegurar às empresas representadas as melhores condições  
para gerar resultados positivos e desenvolver a sociedade 

APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

Desenvolver  
o pleno potencial das pessoas 

Gestão de Pessoas  Capital da Informação Capital Organizacion al 

Liderar a comunidade 
empresarial representada, 
com reconhecida influência 

no desenvolvimento  
da região 

FINANCEIRA E 
ORGANIZAÇÃO  

Garantir ferramentas de TI  
adequadas às necessidades  

dos processos 

Identificar e qualificar  
lideranças sindicais e 

empresariais 

11 12 13 

Cooperar com  
as entidades do  

Sistema em nível local 

PROCESSOS INTERNOS 

Desenvolver  
práticas de gestão para 

busca da excelência 

Gestão Interna  

Atuar no  
desenvolvimento 

 regional 

Oferecer serviços  
e informações essenciais 

para a vitalidade das 
empresas 

Serviços e influência  
sobre Mercado 

Ampliar e  
fortalecer a base de 

representação política 

Atuar em prol das  
causas do Sistema  

e da Sociedade 

Representatividade  

5 7 9 

6 8 10 

Garantir  
estrutura 

econômica sólida, 
a fim  

de assegurar 
sustentabilidade 

interna e 
benefícios  

para o setor 

Desenvolvimento de 
competências empresariais 

com visão global 

Defesa dos interesses  
do setor com ética e 

independência 

Desenvolvimento  
econômico e social  

sustentável 

1 2 3 

VALORES PARA AS EMPRESAS E SOCIEDADE 

VISÃO 

4 
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Valores para as Empresas e Sociedade 

 
Estabelece as principais expectativas dos clientes do Sindicato que serão prioritariamente 
atendidas. 
 

 Desenvolvimento  
econômico e social  

sustentável 

1 
Defesa dos  

interesses do setor com 
ética e independência 

2 Desenvolvimento  
de competências 
empresariais com  

visão global 

3 

Desenvolvimento  
econômico e social 

sustentável 

1 

O SINAT tem a responsabilidade de contribuir para fazer a 
sociedade crescer de forma sustentável. O 
empreendedorismo e o trabalho são os principais meios 
para gerar e distribuir riquezas, de modo a melhorar 
continuamente a qualidade de vida dos cidadãos 
brasileiros. 
 

Indicado r:  Ações Contributivas para o 
Empreendedorismo Social  

Nº de ações em prol do desenvolvimento sustentável. 

Meta 2015 

 
03 mínimo 
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Desenvolvimento  
de competências 
empresariais com 

visão global 

3 
A busca pela excelência é condição de sustentabilidade 
no mercado. O Sindicato tem o compromisso de contribuir 
para que as empresas estejam preparadas para a 
competitividade. É projeto do Sinat a Criação de um 
Centro de Excelência em Gestão. 
 

Indicador: Treinamentos e Cursos  

Nº de treinamentos e cursos proporcionados às empresas 
representadas. 

Meta 2015 

 
40 

Defesa dos 
interesses do setor 

com ética e 
independência 

2 

A luta constante por causas justas que se somam em 
prol do interesse coletivo das empresas representadas é 
uma marca do Sinat. É expectativa dos empresários-
acionistas que a entidade esteja sempre à frente nas 
batalhas necessárias ao alcance da sua Missão, atuando 
sob valores éticos inquestionáveis, com pró-atividade, 
independência política e de forma convergente. 
 
 

Indicador: Relacionamento com Poderes Públicos  

Acompanhamento ou ações sobre matérias  
    de interesse das empresas 

Meta 2015 

 Todas as matérias de interesse 
acompanhadas pela Assessoria Parlamentar 
da Fecomércio/GO. 
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Perspectiva Financeira/Organização 
 
Define as expectativas do Sinat em termos de desempenho 
econômico e financeiro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Garantir  
estrutura 

econômica 
sólida,  

a fim de  
assegurar 

sustentabilidade 
interna e 

benefícios  
para o setor 

4 

A carga tributária elevada do País gera pressão da 
sociedade por racionalização de impostos, taxas e 
contribuições. Nesse ambiente, o binômio “ampliação 
de serviços x ganhos de produtividade” é vital para 
garantir a auto-sustentação do Sindicato, permitindo 
investimentos e benefícios para as empresas 
representadas. 

Indicador: Crescimento Social, Econômico e 
Financeiro do Sindicato 

1 – índice de aumento liquido (I)=≥ 10% da arrecadação do 
sindicato de 2015 em relação à arrecadação obtida em 2014. 
 
 

Meta 2015 

 
10% 
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Perspectivas de Processos Internos 
 
Relaciona os processos em que o Sinat precisa ser excelente para satisfazer as próprias 
expectativas, as das empresas e da sociedade.  
 

Desenvolver práticas  
de gestão para busca  

da excelência 

9 

Cooperar com as 
entidades do Sistema 

em nível local 

10 

Gestão Interna 

Oferecer serviços  
e informações 

essenciais para a 
vitalidade das 

empresas 

7 

Atuar no 
desenvolvimento 

regional 

8 

Serviços e Influência  
sobre Mercado 

Atuar em prol das 
causas  

do Sistema e da 
Sociedade 

5 

Ampliar e  
fortalecer a base de  

representação política 

6 

Representatividade  



 

 
18 

Plano Estratégico 
2015-2020  

Sinat  
 

O desenvolvimento do País está condicionado ao 
acolhimento de bons projetos e à sua defesa por parte 
dos representantes do povo. É necessário que o Sindicato 
firme relacionamentos profícuos com as bancadas 
legislativas, de modo a ter força política significativa, 
agindo com dinamismo e pró-atividade. 

Indicador: Relacionamento com os Poderes  

Nº de ações de relacionamento com os poderes onde haja 
interesse das empresas representadas. 

Meta 2015 

 
Todas as ações  solicitadas pelas 
empresas representadas. 

 

Atuar em prol  
das causas  

do Sistema e da 
Sociedade 

5 As empresas representadas e a sociedade carecem de 
condições mais justas para o desenvolvimento do País. O 
Sindicato tem o dever de contribuir por meio da 
representatividade efetiva, inovando e defendendo os 
interesses dos empresários e da sociedade. 
 
 

Indicador: Participação em Mobilizações 

Percentual de participações em que o Sindicato se fez 
presente quando convocado ou convidado. 

Meta 2015 

 
Mais de 60% dos 

convites 

Representativ idade  

Ampliar e 
 fortalecer a base de 

representação 
política 

6 

Representatividade  
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O escopo de atuação do Sindicato vai da melhoria 
das condições das empresas até o desenvolvimento da 
sociedade. Para tanto, são necessárias ações efetivas do 
Sindicato em toda a sua base territorial, contribuindo para 
a melhoria dos mercados e das comunidades. 

Indicador: Projetos de Desenvolvimento Regional  

Número de ações do Sindicato direcionadas para  
o desenvolvimento regional. 
 

Meta 2015 

 
03 mínimo 

 

Oferecer  
serviços e informações 

essenciais para  
a vitalidade das 

empresas 

7 O alto nível de competitividade exige que as empresas 
tenham informações indispensáveis e utilizem serviços 
essenciais aos negócios. É papel do Sindicato mapear 
necessidades e apoiar o desenvolvimento das empresas, 
prestando as informações e os serviços requeridos. 
 

Indicador: Satisfação dos Clientes do Sindicato 

Possuir nota (N) ≥ 7,0 de clientes satisfeitos com os 
serviços e informações. 
 

Meta 2015 

 
7,0 

Serviços e influência  
sobre Mercado 

Atuar no 
desenvolvimento 

regional 

8 

Serviços e influência  
sobre Mercado 
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O Sistema CNC é multidisciplinar, composto de centenas 
de entidades de diferentes portes, todas direcionadas 
para a representatividade do comércio de bens, serviços 
e turismo. É preciso cooperar no sentido de realizar ações 
integradas com a CNC, as Federações, outros sindicatos, 
Sesc e Senac. 
 

Indicador: Ação Sistêmica 

Quantidade de ações realizadas em parceria com outras 
entidades do Sistema. 
 

Meta 2015 

 
05 

Desenvolver  
práticas de gestão  

para busca de 
excelência no 

modelo caórdico 

9 A complexidade do Sistema CNC requer um alto nível de 
autonomia, ancorada na orientação estratégica e no 
alinhamento dos processos. Para tanto, o Sindicato deve 
utilizar as melhores tecnologias de gestão e contribuir 
para que o Sistema atinja objetivos comuns de forma 
harmônica. 
 

Indicador: Rumo a Excelência 

Número de pontos alcançados no Sistema de Excelência  
em Gestão Sindical – Rumo a Excelência  (max = 500) 
 

Meta 2015 

 
500 

Gestão Interna  

Cooperar com  
as entidades do 

Sistema em nível 
local 

10 

Gestão Interna  
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Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 
 
Define os objetivos do Sindicato quanto ao desenvolvimento das pessoas, das bases 
tecnológicas e da cultura organizacional. 
 

Desenvolver  
o pleno potencial das 

pessoas 

Garantir ferramentas  
de TI adequadas às 
necessidades dos 

processos 

Identificar e  
qualificar lideranças 

sindicais e empresariais 

11 12 13 

A representatividade do Sindicato é resultante da atuação 
voluntária das lideranças empresariais e sindicais. 
Identificar novos líderes e capacitá-los para o exercício de 
suas atribuições é o desafio do Sindicato para dar a 
sustentação requerida à representatividade efetiva. 
 

Indicador: Novos Líderes 

Número total de Novos Líderes cadastrados no período 
 

Meta 2015 

 
05 

Identificar  
e qualificar lideranças 

sindicais e 
empresariais 

11 

Gestão de Pessoas  

Gestão de Pessoas  Capital da Informação  Capital Organizacional  
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Quanto mais capacitados e vocacionados estiverem os 
colaboradores do Sindicato, maior o grau de precisão na 
execução de seus processos, assegurando o atendimento 
às expectativas dos clientes e a efetiva contribuição para 
o cumprimento da Missão. Cabe ao Sindicato fomentar o 
desenvolvimento das capacidades e o direcionamento 
adequado das vocações das pessoas, com base nas 
melhores práticas do mercado. 
 

Indicador: Homem/Hora/Treinamento 

Atingir a média de 50 horas de  treinamento no período 
de janeiro a dezembro/15. 

Meta 2015 

 
50 horas 

Desenvolver  
o pleno potencial das 

pessoas 

13 

Capital Organizacional  

A tecnologia da informação (TI) está em constante 
evolução. O Sindicato pretende que o uso das 
ferramentas de TI seja intensificado, acompanhando as 
tendências de mercado e gerando cultura organizacional. 
 

Indicador: Domínio Tecnológico 

 Índice de processos do Sindicato com tecnologia 
adequada. 
 

Meta 2015 

 
50% 

Garantir 
 ferramentas de TI 

adequadas às 
necessidades dos 

processos 

12 

Capital da Informação 


