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A Governança define como as Estratégias 
e Planos devem ser implementados 
e materializados, visando assegurar 
a Sustentabilidade, considerando 

o Compromisso com as Partes 
Interessadas e o Capital Intelectual 
existente, mediante a Orientação por 

Processos, o que resulta na Geração de 
Valor Público para as partes interessadas. 

O diagrama a seguir, que representa 
graficamente o Modelo e seus sete 

Fundamentos, foi inspirado no tangram 
(quebra-cabeça chinês de 7 peças).

Canais de atendimento

ISIS
Assistente Virtual com Inteligência Artificial 

disponível no portal

www.plataformamaisbrasil.gov.br
ou pelo whatsapp: https://bit.ly/2WJX0uw

Portal de Serviços

portaldeservicos.planejamento.gov.br

Central de atendimento

0800 978 9008



O que é?
O Modelo de Excelência em Gestão (MEG-Tr) é 
formado por padrões de referência para a gestão 
organizacional constituídos pela integração e 
compilação de boas práticas de gestão. 

Visa ao aprimoramento organizacional, 
ao aperfeiçoamento dos fluxos e práticas, 
à maximização dos níveis de eficiência e 
efetividade e ao aumento da capacidade de 
geração de valor.

7 Fundamentos 
do MEG-Tr

Governança 
Estratégias e Planos

Sustentabilidade
Compromisso com as Partes Interessadas

Capital Intelectual
Orientação por Processos
Geração de Valor Público 

O MEG-Tr está fundamentado na 
Portaria nº 66, de 2017, e na  

Instrução Normativa nº 05, de 2019.

Objetivos 
• Contribuir com o aumento da maturidade 

de gestão e governança no âmbito dos 
órgãos 

• Aprimorar a efetividade na entrega de 
valor público à sociedade brasileira

• Apoiar a implementação objetiva de 
condições para o aprimoramento da 
gestão e dos processos 

Propósito
Este Modelo possibilita que órgãos públicos e 
suas entidades possam atuar na implantação de 
ciclos contínuos de avaliação de seus sistemas 
de gestão, oportunizando o conhecimento 
das práticas, dos resultados atuais e seu 
alinhamento aos requisitos do MEG-Tr.

O Modelo permite: 

• Agregar valor às oportunidades de 
melhoria identificadas

• Incrementar e inovar nos pontos fortes 
identificados em cada processo de 
avaliação da gestão

A manutenção cíclica 
do processo de 

avaliação assegura que 
os resultados da gestão 
se mantenham ao longo 
do tempo e se tornem 

efetivos. 

Quem deve aplicar?
Órgãos e entidades da administração direta 

e indireta do Poder Executivo Federal, bem 

como Estados, Distrito Federal e Municípios.

Para aplicação, a organização deverá aderir ao 

MEG-Tr, mediante ciência aos compromissos 

a serem assumidos pela organização para 

implementação do Modelo. 

Capacitações
Faça o Curso à Distância sobre o Modelo de 
Excelência em Gestão disponibilizado na 
Escola Virtual de Governo:
www.escolavirtual.gov.br/curso/213

Para mais informações acesse:
www.plataformamaisbrasil.gov.br

Benefícios
• Melhoria da qualidade da gestão por 

meio de um referencial (modelo) 

• Aperfeiçoamento contínuo da gestão

• Participação em ação cooperativa que 
possibilita troca de experiências entre 
as organizações

• Compartilhamento de conhecimento 

• Unificação de entendimentos

• Sinergia na comunicação entre os 
parceiros

• Construção colaborativa de soluções e 
melhorias


