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Informações detalhadas sobre a prática 

 

Finalidade 

 

A Autoavaliação do sistema de gestão, baseada no Modelo de Excelência em 

Gestão Pública (MEGP), permite à Diretoria do Fórum avaliar seu ambiente interno 

(pontos fortes e oportunidades para melhoria), servindo de base para a elaboração de 

planos de ação para melhoria do seu Sistema de Gestão. Isto permite uma visão global 

e sistêmica do modus operandi, fornecendo feedback sobre a eficácia das práticas 

adotadas, tornando-se um importante instrumento para o aprendizado da Diretoria. 

 

A Autoavaliação tem o pressuposto de contribuir com um diagnóstico na 

aplicação do Modelo de Excelência em Gestão Pública pelas organizações públicas, 

permitindo a comparação com os requisitos de uma organização de classe mundial, 



 

identificando pontos fortes que sustentam a gestão e as oportunidades para melhoria. 

 

Os critérios utilizados na autoavaliação são genéricos e se aplicam a qualquer 

organização, pública ou privada, pequena ou grande, com ou sem fins lucrativos, 

corporativa ou unidade autônoma, sendo necessária a apresentação de resultados que 

contemplem todas as partes interessadas. 

 

A Autoavaliação é uma prática adotada amplamente no Brasil e no Estado do 

Ceará por organizações públicas como Petrobras, Cagece, Detran, bem como por 

organizações privadas como Gerdau, Suzano, Itaú e Coelce. 

 

 

Passo a passo para a implantação 

 
1) O Fórum aderiu ao GesPública – Núcleo do Ceará em julho/2013, para 

adoção da metodologia das ferramentas de melhoria da gestão disponibilizados para os 

órgãos parceiros. 

 

2) Os gestores do FCB participaram de um curso sobre o Modelo de Excelência 

em Gestão Pública com o intuito de disseminar a metodologia dentro da organização. 

 

3) Utilizando a metodologia do MEGP, e com o apoio do Núcleo do 

GesPública no Ceará, a Diretoria do FCB realizou em agosto/2013 sua 1ª 

Autoavaliação da Gestão, onde foi produzido o Relatório de Autoavaliação do FCB, 

que contém: 

 

- O perfil da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua com suas competências 

básicas, principais cidadãos-usuários, principais produtos e serviços, principais 

processos finalísticos e de apoio, principais insumos e fornecedores, perfil do quadro 

de pessoal, parcerias institucionais relacionadas com os processos finalísticos, 

principais instalações, histórico da busca da excelência e organograma. 

 

- Descrição das práticas de gestão organizadas de acordo com os critérios de 

excelência: Liderança, Estratégias e planos, Cidadãos-usuários, Sociedade, 

Informações e conhecimento, Pessoas e Processos. 

 

- Apresentação dos resultados organizacionais relacionados aos Cidadãos-

usuários, Sociedade, Orçamentários e Financeiros, Pessoas e Processos de suprimento, 

finalísticos e de apoio. 

 

- Os Oportunidades de Melhorias (OMs) relacionadas a cada um dos critérios 

de excelência, com a devida priorização utilizando a ferramenta GUT (Gravidade, 



 

Urgência e Tendência). 

 

- Plano de Melhoria da Gestão (PMG) com os planos de ação desenvolvidos 

pela equipe da autoavaliação para cada OM priorizada. 

 

4) Após a apresentação do Relatório de autoavaliação do Diretor do Fórum, foi 

criado o Grupo de Acompanhamento das Ações do Plano de Melhoria da Gestão, que 

se reúne semanalmente para apresentar o status e a efetividade das ações propostas. 

 

5) Dando continuidade ao processo de melhoria contínua, em abril/2013, a 

Diretoria do FCB realizou sua 2ª Autoavaliação da Gestão, onde foi produzido um 

novo Relatório de Autoavaliação do FCB, utilizando a mesma metodologia citada 

anteriormente. 

 

 

Resultados alcançados 

 
A autoavaliação é uma ferramenta de melhoria contínua da gestão do FCB e 

permitiu: 

 

• aplicar abordagens bem estruturadas, baseadas em fatos, capazes de 

identificar os pontos fortes e as oportunidades para melhoria, com o progresso da 

implementação de ações acompanhado; 

• tornar comum uma linguagem de gestão e um processo de aprendizado, com 

base em conceitos universalizados; 

• formar pessoas nos conceitos fundamentais de excelência e proporcionar-lhes 

os meios de compatibilizar suas responsabilidades com esses conceitos; 

• desenvolver as competências das lideranças do FCB; 

• envolver neste processo pessoas em todos os níveis e unidades da 

organização; 

• avaliar a Diretoria do FCB de uma forma coerente em nível macro (Fórum) ou 

micro (Departamento/Área); 

• identificar as melhores práticas (pontos fortes) e disseminá-las pelo FCB; 

• realizar o benchmarking interno e externo; 



 

• preparar a organização para a participação no Prêmio Ceará de Gestão Pública 

ou em outros prêmios nacionais, regionais e setoriais. 
 

 

 


