








































INDICADORES RH  
INDICADOR DESCRIÇÃO FÓRMULA CÁLCULO 

ABSENTEÍSMO 

É a relação do grau de ausência ao trabalho x horas trabalhadas (total de 
horas trabalhadas conforme período do ponto). Considerar como tempo 

perdido as ausências ao trabalho de dias ou horas dos empregados ativos, 
e até no máximo 15 dias para os casos de auxilio doença e acidente de 

trabalho. Não considerar ausências decorrentes de solicitação da 
empresa(trabalho externo,cursos e treinamentos, etc)  

Tempo Ausência / Tempo Produtivo(Disponível) 

TURNOVER TOTAL 
Rotatividade total mede o fluxo de entradas e saídas de empregados em 

um determinado período de tempo. 
((admitidos + demitidos) /2/ (no. funcionários último dia mês 

anterior +nº . funcionários último dia mês) /2))  

TURNOVER SUBSTITUIÇÃO 
Rotatividade considerando somente admissão por Substituição 

(desconsidera crescimento da empresa). 
((admitidos por substituição + demitidos) /2/  (nº . funcionários 
último dia mês anterior + nº  funcionários ultimo dia mês /2)) 

RECLAMATÓRIAS  TRABALHISTAS 
É a relação entre o nº de reclamações trabalhistas acumuladas em um 
período x o nº de funcionários desligados acumulados nos mesmo período. 

((nº reclamações trabalhistas de um determinado periodo / nº 
funcionários desligados ( mesmo período considerado para as 

reclamatórias)) 

% PLANO SAÚDE S/ FOLHA  Total gasto com plano de saúde  X  Valor Folha de pagamento Total custo com plano de saúde/ Total folha  

AFASTADOS É a relação de afastamentos totais pelo numero de colaboradores.  Afastados = nº de afastados / nº de colaboradores s/ afastados 

HORA HOMEM TREINAMENTO 
É a relação do Tempo de Treinamento (tempo total de treinamento - dentro 
ou fora do expediente - da equipe no período, em horas.) em comparação 

ao número de colaboradores. 
Tempo de Treinamento / número de colaboradores  s/ afastados 

FAVORABILIDADE PESQ. CLIMA 
Mede o índice de favorabilidade em relação a Pesquisa de Clima(desejável 

80%) 
Conforme pontuação determinada na Pesquisa de Clima 

















O MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO 
UMA VISÃO SISTÊMICA DA GESTÃO ORGANIZACIONAL 



AVALIAÇÃO  

DO SIMPESC 



AVALIAÇÃO  

DOS SINDICATOS 














