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Processo Objetivo Meta Indicador Frequência 

de 
medição 

Financeiro Garantir estrutura econômica 
sólida, a fim de assegurar 
sustentabilidade interna e 
benefícios para o setor 

Obter um aumento de 10% na arrecadação do 
sindicato de 2015 em relação à arrecadação 
obtida em 2014 no período de janeiro a 
dezembro de 2015 

Percentual de faturamento 
em relação a meta 
estabelecida 

Mensal 

Satisfação dos clientes Oferecer  serviços e 
informações essenciais e 
satisfatórios  
para a vitalidade 
das empresas 

Manter nota (N) ≥ 7,0 de clientes satisfeitos com 
os serviços prestados no período de janeiro a 
dezembro de 2015 

N = nota obtida na 
pesquisa de avaliação da 
satisfação de clientes ≥ 

Anual 
Canal 
aberto no 
site 

Capital Organizacional 
Desenvolver profissionalmente os 
colaboradores 

Atingir a média de 50 horas de treinamento no 
período janeiro a dezembro de 2015 

 Número de horas por mês. Mensal 

Busca da Excelência 
Sindical 

Desenvolver práticas de gestão 
para busca da excelência. 

Indicadores referentes ao “Rumo a Excelência”. 500 pontos Anual 

Responsabilidade 
Social 

Promover ações de  em prol do 
desenvolvimento sustentável 

Promover no mínimo 06 ações em prol do 
desenvolvimento sustentável 

Quantidade Anual 

Representatividade 

Defesa dos interesses  
do setor com ética e 
independência 

Promover, acompanhar e interferir quando 
necessário em matérias de interesse das 
empresas representadas.  

Todas as matérias de 
interesse acompanhadas 
pela Assessoria 
Parlamentar da 
Fecomércio/GO. 
 

Mensal 

Desenvolvimento de competências 
empresariais  com visão global 

Promover treinamentos e cursos às empresas 
representadas 
 
 

40 
Anual 
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Atuar em prol das causas do 
Sistema e da Sociedade 
 
 

Comparecer e atuar na maioria dos eventos em 
que o Sindicato seja convocado ou convidado. 
 
 

Registro de presença 

Anual 
 
 
 
 

Construir dentro do prazo de 05 
(cinco) anos a nova sede 
administrativa do Sinat, iniciando a 
obra em 2015 

Iniciar a obra em 2015 Relatórios da obra Mensal 

Promover e participar de reuniões 
com entidades arrecadadoras 
(Receita, Sefaz, outras), quantas 
forem necessárias para garantir a 
justiça fiscal 

Estar presente e atuar junto aos órgãos  sempre 
que houver demanda. 

Relatórios ou atas dos 
eventos 

Mensal 

Ampliar e  
fortalecer a base de representação 
política 

Estreitar o relacionamento com os poderes onde 
haja interesse das empresas representadas. 

Informativo Anual 

Atuar no desenvolvimento regional Direcionar ações para o desenvolvimento 
regional. 

Registros no Informativo Anual 

 Identificar e  
qualificar lideranças sindicais e 
empresariais. 

Cadastrar novos líderes.  Registro no cadastro Semestral 

Ferramentas de TI Garantir 
 ferramentas de TI adequadas às 
necessidades dos processos. 

Atualizar o sistema e equipamentos tecnológicos 
da entidade. 

Percentual Anual 

 


