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Questionário diagnóstico 

O questionário diagnóstico que será apresentado, consiste em uma versão ainda bastante preliminar, 

sujeito a alterações, modificações e aperfeiçoamentos com o objetivo de subsidiar as discussões relativas à 

atividade do seminário: “Os desafios do Movimento Sindical no mundo pós pandemia”. 

As questões inicialmente formuladas foram desenvolvidas, no sentido de serem de fácil entendimento 

e com o propósito de que as respostas possam ser concisas e com várias possibilidades de repostas, ou seja, 

são questões abertas. Porém, após avaliação, podem vir a se tornar questões fechadas. 

Para obtenção de um maior número de informações possíveis, optou-se pela limitação do tempo a ser 

pesquisado (ano de 2015 a 2020). No entanto, caso o tempo considerado ainda esteja longo, evidentemente 

poderá ser revisto para um período mais recente. 

Cabe observar que, para algumas questões formuladas, foram descritas opções de redações para o 

questionário no sentido de que venham a ser, do mesmo modo, avaliadas e escolhidas, ou ainda alteradas. 

Não resta dúvidas que o Sindicato fica cada vez mais forte quando se tem um maior número de 

filiados, pois lutando sozinho a trajetória na conquista de direitos e benefícios é mais difícil, já que 

enfrentamos diversos problemas e injustiças do lado patronal. De forma coletiva, temos muito mais força do 

que individualmente. Quando o trabalhador se filia ao Sindicato, crescemos, temos mais representatividade, 

mais voz e mais força. 

Assim, é de extrema importância que o questionário a seguir seja respondido de forma autêntica. 

Afinal de contas, para que se possa realizar uma análise mais detalhada da atual situação do Movimento 

Sindical, é fundamental que as informações fornecidas, venham a ser as mais reais possíveis, pois permitirão, 

inclusive, que um planejamento estratégico possa efetivamente ser desenvolvido e estratégias possam ser 

avaliadas e reavaliadas, o tempo todo, com o propósito de fortalecer a unidade sindical. 

Por fim, os quadros/tabelas que seguem anexo poderão ajudar na consolidação das informações 

repassadas pelas entidades. 

PERGUNTAS SUGERIDAS: 

1. Detalhe a evolução do número médio de filiados ao sindicato, por vínculo, no período de 2015 a 2020 

/ (ou) Qual a variação percentual (em %) do número médio de filiados ao sindicato, por vínculo, no 

período de 2015 a 2020? 

 

2. Detalhe a evolução do número médio de desfiliações ao sindicato, por vínculo, no período de 2015 a 

2020 / (ou) Qual a variação percentual (em %) do número médio de filiados ao sindicato, por vínculo, 

no período de 2015 a 2020? 

 

3. Detalhe a evolução do número médio de filiados ao sindicato, por órgão, no período de 2015 a 2020 / 

(ou) Qual a variação percentual (em %) do número médio de filiados ao sindicato, por órgão, no 

período de 2015 a 2020? 

a. Observação: Os órgãos a serem considerados para efeito do questionário, estão listados na planilha 

que segue em anexo. 
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4. Detalhe a evolução do número médio de filiados ao sindicato, por órgão, no período de 2015 a 2020 / 

(ou) Qual a variação percentual (em %) do número médio de filiados ao sindicato, por órgão, no 

período de 2015 a 2020? 

a. Observação: Os órgãos a serem considerados para efeito do questionário, estão listados na planilha 

que segue em anexo. 

 

5. Que iniciativas estão sendo adotadas pela entidade sindical no sentido de incrementar ou melhorar 

ainda mais a situação financeira da entidade? 

 

6. Que medidas estão sendo adotadas pela entidade sindical no sentido de reverter ou 

amenizar/contornar a atual situação financeira da entidade? 

 

7. Quais as iniciativas que estão sendo adotadas pela entidade sindical relativamente à fidelização dos 

filiados? 

 

8. Que alternativas estão sendo desenvolvidas pela entidade sindical para diversificar as opções de 

convênios e/ou benefícios como estratégia para fidelizar os filiados. 

a. Observação: É claro que tal iniciativa vai variar de entidade para entidade e do perfil de atuação de 

cada diretoria. Algumas não sentirão necessidade, outras acharão muito positivo a adoção de tal 

estratégia de fidelização junto aos filiados. 


