
  

 

SEGS – SISTEMA DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO SINDICAL 
Procedimento 

   PR.02 - ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 

APROVAÇÃO VERSÃO PÁGINA 

14/08/2012 08 1/2 

 

 
Elaboração:                                                                        02/07/10 
 

Capacitação e Marketing 

Revisão e Aprovação: 
 

Gerente Adm 
 

1.   OBJETIVO 

Orientar a Alta Direção na condução da análise critica do Segs, em intervalos definidos e suficientes para 

assegurar sua adequação e eficácia no cumprimento dos requisitos do sistema, da política e dos objetivos 

da qualidade. 

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

� Relatórios de auditorias internas ou externas; 

� Indicadores de desempenho da entidade; 

� Demais registros do sistema (quando conveniente). 

3.  RESPONSABILIDADES 

3.1  - Presidente 

� Analisar o Sistema de Excelência em Gestão Sindical pelo menos uma vez por ano, a fim de garantir 

sua adequação aos objetivos da entidade. 

3.2 – Gerentes e Assessores 

� Gerente Administrativa - relatar o desempenho do Sistema de Excelência em Gestão Sindical à 

Alta Direção. 

� Agendar os assuntos para a análise crítica do Sistema de Excelência em Gestão Sindical pela Alta 

Direção. 

� Assessores - relatar o desempenho do Sistema de Excelência em Gestão Sindical à Gerente 

Administrativa relativo à sua área de atuação. 

4.  PROCEDIMENTOS 

Para efetuar a análise crítica, a Alta Direção deve apoiar-se nas informações de entrada e saída 

demonstradas na Pauta Presidente: 

1. Assuntos relacionados à Política da Qualidade – DS. 05 

2. Resultados de auditorias. 

3. Realimentações do cliente; Reclamações, sugestões, elogios e resultados de pesquisa de satisfação 

de clientes. 

4. Desempenho dos processos e da análise da conformidade dos produtos/serviços: 

4.1 Desempenho das Instruções de Trabalho e demais documentos da qualidade; 
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4.2 Acompanhamento dos objetivos, metas e indicadores da qualidade; 

4.3 Acompanhamento dos processos internos e de prestação de serviços. 

 

      5. Mudanças que possam afetar o Sistema de Excelência em Gestão Sindical: situações novas, 

mudanças de função e novas contratações. 

6.   Recomendações para melhoria: planos de ações de melhoria e situação diversas de melhoria. 

7. Qualquer outro registro referente ao Sistema de Excelência em Gestão Sindical que não se enquadre 

nos temas acima. 

 

Os principais aspectos (saídas da análise crítica) resultantes da análise das informações acima descritas 

deverão englobar:  

• Adequação e eficácia do Sistema de Excelência em Gestão Sindical em relação à política da 

qualidade e seus objetivos, também em relação às metas previamente estabelecidas; 

• Avaliação da necessidade de mudanças ou melhoria da eficácia do Sistema de Excelência em 

Gestão Sindical e de seus processos; 

• Avaliação da necessidade de melhoria do produto com relação aos requisitos do cliente; 

• Necessidade de provisão de recursos. 

 

Os resultados da análise crítica serão registrados na “Pauta Presidente” e serão disponibilizados para os 

responsáveis por setores. Deverão constar as Informações analisadas e as decisões/deliberações 

resultantes da análise crítica do sistema. 

É importante que os resultados conduzam o Sistema de Excelência em Gestão Sindical ao aumento de sua 

eficácia e eficiência.  

Qualquer mudança implementada no sistema, a partir da análise crítica, deve ser acompanhada e avaliada 

em futuras reuniões. 

 

5.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS 

      Não há 

6.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte 

forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação 
Tempo de 

Retenção  
Descarte 

Pauta 
Presidente      Sistema TCS 

Servidor de dados 

(F:) 

Sistema TCS 

/Cadastro/Tarefas 
Permanente      --- 



 

 

 


