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1. Apresentação 

O Fortalecimento da Rede Conasems-Cosems constitui um dos eixos prioritários da atuação do Conasems na gestão 

2019/2020.(1) 

Trata-se, com efeito, de continuidade a diversas iniciativas anteriores em prol do desenvolvimento institucional dos Cosems, 

como os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Condutor do Fortalecimento dos Cosems, que, em 2016, além de levantar 

informações e impulsionar iniciativas orientadas para apoiar a organização administrativa e técnica dos Cosems, estruturou 

processos de apoio e agenda de trabalho permanentes para tal intento. 

É igualmente relevante citar o Projeto “Construção de Posicionamento Institucional e Discussão de Responsabilidades 

Interfederativas no Âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS sob a Ótica da Governança”, executado pelo Conasems, com o 

apoio da Organização Pan-Americana da Saúde – Opas/OMS.(2)  

O referido Projeto apresenta, dentre seus objetivos específicos, o desenvolvimento de um modelo de governança, com base em 

critérios de excelência da gestão pública, a exemplo do preconizado pelo Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização – Gespública.(3) 

Neste sentido, o Conselho Nacional de Representantes Estaduais – Conares, em reunião no dia 26 de setembro de 2018, aprovou 

a proposta de adaptação do referido Modelo do Gespública para as especificidades da Rede Conasems-Cosems. 

O presente Guia visa orientar as equipes dos Cosems na aplicação do modelo de governança, por meio da implementação do 

ciclo de avaliação e melhoria da gestão, que consiste em processos periódicos de autoavaliação, identificação de oportunidades 

de melhoria e desenvolvimento de Planos de Ação, voltados para o fortalecimento institucional da entidade. 

2. Fundamentação 

2.1. Referencial de gestão 

O Modelo de Governança dos Cosems foi elaborado a partir de um referencial de gestão, que, por sua vez, foi desenvolvido 

com base nos seguintes fundamentos: 

2.1.1. Pensamento sistêmico 

Gerenciar levando em conta as múltiplas relações de interdependência entre as unidades internas de uma organização 

                                                           
1 Veja a Carta de Brasília/2019 e as Diretrizes para o Plano de Ação da Diretoria do Conasems 2019/2010, disponíveis em 
<https://www.conasems.org.br/carta-de-brasilia/> 
2 Carta Acordo nº SCON2017-02723, celebrada entre o Conasems e a Opas/OMS. 
3 O Programa Gespública foi instituído pelo Decreto nº 5.378, de 23/02/2005, e revogado pelo Decreto nº 9.094 de 17/07/2017. 

https://www.conasems.org.br/carta-de-brasilia/
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e entre a organização e outras organizações de seu ambiente externo; o aproveitamento dessas relações minimiza 

custos, qualifica o gasto, reduz tempo, gera conhecimento e aumenta a capacidade da organização agregar valor à 

sociedade; o pensamento sistêmico pressupõe, ainda, a valorização das redes formais com gestores municipais de saúde 

no estado, interessados e parceiros, bem como das redes que emergem informalmente, entre as pessoas que as 

integram, e destas com pessoas de outras organizações e entidades. 

2.1.2. Aprendizado organizacional 

Gerenciar buscando continuamente novos patamares de conhecimento, transformando tais conhecimentos em bens 

individuais e, principalmente, organizacionais. Entender que a preservação e o compartilhamento do conhecimento que 

a organização tem de si própria, de sua gestão e de seus processos é fator imprescindível para o aumento de seu 

desempenho. 

2.1.3. Cultura da inovação 

Gerenciar promovendo um ambiente favorável à criatividade; isto requer atitudes provocativas no sentido de estimular 

as pessoas a buscarem espontaneamente novas formas de enfrentar problemas e fazer diferente. 

2.1.4. Liderança e constância de propósitos 

Gerenciar motivando e inspirando as pessoas, procurando obter delas o máximo de cooperação e o mínimo de oposição; 

isto pressupõe: a) atuar de forma transparente, compartilhando desafios e resultados com todas as pessoas; b) 

participação pessoal e ativa da alta direção; c) constância na busca pela consecução dos objetivos estabelecidos, mesmo 

que isso implique algum tipo de mudança, e d) a prestação de contas sobre o que acontece no dia-a-dia da organização. 

2.1.5. Orientação por processos e informações 

Gerenciar por processos – conjunto de centros práticos de ação cuja finalidade é cumprir a finalidade da entidade – e 

estabelecer o processo decisório e de controle alicerçado em informações; dessa forma a gestão terá condições de 

racionalizar sua atuação e dar o máximo de qualidade ao seu processo decisório. 

2.1.6. Visão de futuro 

Gerenciar com direcionalidade estratégica; o processo decisório do órgão/entidade deve ter por fator de referência o 

estado futuro desejado pela organização e expresso em sua estratégia; é fundamental para o êxito da estratégia que a 

visão de futuro, desdobrada em objetivos estratégicos, oriente a gestão da rotina e determine os momentos de mudança 

na gestão dos processos. 
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2.1.7. Geração de valor 

Gerenciar de forma a alcançar resultados consistentes, assegurando o aumento de valor tangível e intangível, com 

sustentabilidade, para todas as partes interessadas. 

2.1.8. Comprometimento com as pessoas 

Gerenciar de forma a estabelecer relações com as pessoas, criando condições de melhoria da qualidade nas relações de 

trabalho, com o objetivo de que se realizem humana e profissionalmente; tal atitude gerencial pressupõe: a) dar 

autonomia para atingir metas e alcançar resultados, b) criar oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento de 

competências, e c) reconhecer o bom desempenho. 

2.1.9. Foco no gestor municipal do SUS 

Gerenciar com vistas ao atendimento regular e contínuo das necessidades dos gestores municipais do SUS, na condição 

de destinatários das atividades exercidas pelo Cosems. 

2.1.10. Desenvolvimento de parcerias 

Gerenciar valendo-se da realização de atividades conjuntas com outras organizações com objetivos comuns, buscando 

o pleno uso das suas competências complementares para desenvolver sinergias. 

2.1.11. Responsabilidade social 

Gerenciar de forma a assegurar a condição de cidadania com garantia de acesso aos bens e serviços essenciais, tendo ao 

mesmo tempo a atenção voltada para a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais. 

2.1.12. Integridade e transparência 

Gerenciar com a participação das partes interessadas; tal participação deve acontecer no planejamento, no 

acompanhamento e avaliação das atividades da entidade. 

2.1.13. Gestão participativa 

É o estilo da gestão de excelência que determina uma atitude que busque a cooperação das pessoas, e que reconhece o 

potencial diferenciado de cada um e ao mesmo tempo harmoniza os interesses individuais e coletivos, a fim de conseguir 

a sinergia das equipes de trabalho. 

2.1.14. Agilidade 

Flexibilidade e resposta rápida às mudanças e demandas da sociedade por serviços e políticas públicas. 
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3. Modelo de Governança 

O Modelo de Governança é representado por um conjunto de 7 (sete) dimensões, que, por sua vez, orientam a adoção de práticas 

de gestão com a finalidade de levar o Cosems a padrões de excelência de desempenho e qualidade. 

A adoção do Modelo Referencial da Gestão possibilita o desenvolvimento eficaz e eficiente da ação do Cosems, e não representa 

obstáculo à consecução dos seus objetivos. Por isso, quando se fala em gestão de excelência baseada nesse Modelo, fala-se 

necessariamente de:  

 Mecanismos próprios de gestão de resultados e de controle baseados em padrões evolutivos;  

 Compartilhamento de responsabilidades;  

 Adoção de práticas representativas e participativas. 

Na constituição deste Guia, cada parte do Modelo de Governança foi desdobrada em dimensões da gestão do Cosems. 

As alíneas de cada dimensão não são prescritivas em termos de métodos, técnicas e ferramentas. Cabe a cada Cosems definir, 

em seu Plano de Melhoria da Gestão, o que fazer para responder às oportunidades de melhorias identificadas durante a 

avaliação. 

No entanto, as dimensões estabelecem o que se espera de uma gestão com qualidade em nível de excelência. Os princípios e 

características de uma gestão de qualidade constituem o cerne do processo de avaliação e devem ser evidenciados pelas práticas 

de gestão da organização e pelos resultados decorrentes dessas práticas. 

4. O ciclo de avaliação e de melhoria contínua da gestão 

O Ciclo de Avaliação e Melhoria Contínua da Gestão é um conjunto integrado de ações, realizadas de modo contínuo, que começa 

com a decisão da organização de avaliar continuamente as práticas e os resultados da sua gestão e se mantém ao longo do 

tempo, mediante repetição cíclica do processo. 

Avaliar a gestão de uma organização significa, portanto, verificar o grau de aderência das suas práticas de gestão em relação ao 

referencial de excelência preconizado pelo Modelo de Governança. 

A avaliação permite identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria, que podem ser consideradas como aspectos 

gerenciais menos desenvolvidos em relação ao modelo e que, portanto, devem ser objeto das ações de aperfeiçoamento. O 

processo de avaliação é complementado por um plano de melhorias da gestão, formulado a partir das oportunidades de 

melhorias identificadas. 

Quando realizada de forma sistemática, a avaliação da gestão funciona como uma oportunidade de aprendizado sobre a própria 
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organização e também como instrumento de internalização dos princípios e práticas da gestão de excelência.  

Portanto, esse processo de avaliação é aplicável a todas as organizações que desejarem avaliar as suas práticas gerenciais em 

direção à excelência em gestão. 

Ao decidir pela prática da autoavaliação continuada da gestão, o Cosems deverá cumprir as etapas de autoavaliação, elaboração 

do Plano de Melhoria da Gestão, implementação das melhorias e monitoramento. 

A primeira avaliação estabelece o “marco-zero” da gestão da organização em relação ao Modelo de Excelência em Gestão. A 

realização de ciclos periódicos de avaliação permite medir e descrever a evolução dos resultados alcançados pela organização. 

É recomendável que a avaliação seja realizada periodicamente, por exemplo, a cada 2 anos, gerando dados históricos 

comparativos, que permitirão a análise do grau de evolução dos esforços da organização e o redirecionamento sistemático das 

ações de melhoria, visando a excelência da sua gestão. 

5. O instrumento para autoavaliação da gestão – IAG 150 pontos 

O Instrumento para Autoavaliação da Gestão – IAG 150 Pontos está estruturado em sete Dimensões e diversas Alíneas. A Tabela 

1, abaixo, apresenta as dimensões, e suas respectivas pontuações. 

Dimensões Pontuação 

1. Liderança 25 

2. Planejamento 20 

3. Relação do Cosems com o gestor municipal do SUS no estado 25 

4. Transparência e Integridade 20 

5. Informação e conhecimento para tomada de decisão 20 

6. Pessoas 20 

7. Processos organizacionais 20 

Total 150 

Tabela 1 – Dimensões da gestão, e respectivas pontuações 
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Cada Dimensão é composta por requisitos que são expressos pelas alíneas que a compõem. 

Os requisitos são utilizados na tabela de pontuação para definir o estágio de maturidade atingido pela organização. A Tabela 2 – 

Dimensões, Alíneas de Avaliação e Pontuações Máximas, na página a seguir, apresenta a configuração de cada Alínea das 

Dimensões. O grau de atendimento de cada um dos requisitos pela organização é fundamental para definir a sua pontuação em 

cada Alínea. 

Merece destaque que os requisitos de todas as alíneas são compostos por sentenças que solicitam a descrição das práticas de 

gestão e os seus respectivos padrões de trabalho. 

O sistema de pontuação permite quantificar o grau de atendimento aos requisitos. A escala de pontuação compreende o 

intervalo de 0 (zero) a 150 (duzentos e cinquenta) pontos. Na configuração de cada Dimensão, é apresentada a sua respectiva 

pontuação máxima. 
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Instrumento de Autoavaliação da Gestão – IAG 150 Pontos  

Dimensão 1 – Liderança 25 

Esta dimensão aborda o exercício da liderança pela Diretoria do Cosems e a sua atuação no contexto da rede Conasems/Cosems. 

a)  O Cosems exerce a liderança do movimento dos gestores municipais do SUS em seu estado, por meio da 

sua Diretoria, promovendo a reflexão sobre o papel da entidade no contexto do SUS, levando em 

consideração as prioridades, os desafios, riscos e os resultados esperados. 

 

4 

b)  A Diretoria promove a compreensão da equipe do Cosems - assessores e apoiadores - sobre o ambiente 

bipartite, visando o desenvolvimento da capacidade de formulação e avaliação das políticas públicas de saúde 

no âmbito do estado. 

4 

c)  A Diretoria promove a compreensão da equipe do Cosems - assessores e apoiadores -  sobre o papel da 

entidade para o aprimoramento das relações federativas no estado e para o processo de regionalização da 

saúde. 

4 

d) Os papéis dos membros da Diretoria na gestão da entidade são claramente definidos, e propiciam a 

participação ativa dos diretores nas instâncias definidas estatutariamente. 

4 

e) A Diretoria promove a elaboração/implantação/atualização de Planos de Trabalho anuais, tendo em vista 

as diretrizes formuladas pelos gestores municipais do SUS no estado. 

3 

f)  A Diretoria mantém interlocução institucional com o poder legislativo, com o tribunal de contas, com o 

poder judiciário, com o Ministério Público e com os movimentos sociais em seu Estado. 
2 

g) A Diretoria monitora o desempenho institucional e avalia as melhorias implementadas nos processos de 

trabalho da entidade. 
2 

h) A Diretoria promove a interação com a rede colaborativa Conasems/Cosems. 
1 

i) A Diretoria adota providências para prevenção, identificação e tratamento de conflito de interesses. 1 

Dimensão 2 - Planejamento 20 

Este item aborda a implementação de processos que contribuem diretamente para a formulação de um planejamento 

consistente, coerente e alinhado aos objetivos estatutários, à temporalidade do mandato e ao plano de ação da diretoria. 

a) A missão, a visão, os objetivos e as diretrizes da entidade são definidos. 3 

b) É realizada análise de situação para a elaboração do planejamento do Cosems, considerando o papel do 

apoio, técnico e institucional, e as necessidades da gestão municipal do SUS. 
3 

c) A formulação e a revisão do planejamento do Cosems são alinhadas aos objetivos estatutários, à 

temporalidade dos mandatos e ao plano de ação da Diretoria.  
3 

d) O processo de planejamento contempla a definição de metas e indicadores, assim como a atribuição de 
3 
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responsabilidades (inclusive para a Diretoria). 

e) As metas e os planos são partilhados com as equipes, de forma a assegurar a coerência e unidade nas 

ações. 

2 

f) O planejamento do Cosems contempla iniciativas de capacitação das equipes responsáveis pelas ações.  
2 

g) O planejamento do Cosems contempla estrutura e processos de trabalho de comunicação social. 
2 

h) A Diretoria realiza o monitoramento e a avaliação da implementação do planejamento. 
2 

Dimensão 3 – Relação do Cosems com o gestor municipal do SUS no estado 25 

Esta dimensão aborda o relacionamento da entidade com os gestores municipais de saúde em seu estado, abrangendo a 

imagem e o conhecimento que os gestores têm da entidade. 

a) O Cosems promove o acolhimento aos gestores municipais do SUS em seu estado, tanto no início da 

gestão quanto em qualquer momento em que for necessário. 

4 

b) As necessidades e expectativas dos gestores municipais do SUS no estado são identificadas, avaliadas e 

respondidas. 

4 

c) O Cosems traduz, com embasamento técnico e político, as demandas dos gestores municipais de saúde 

em pautas da CIB e das CIR, de maneira organizada. 
4 

d) Os apoios técnico e institucional aos gestores municipais de saúde no estado são realizados e definidos 

com base nas necessidades e expectativas da gestão municipal. 
4 

e) Os apoios técnico e institucional aos gestores municipais do SUS no estado são monitorados e avaliados 

periodicamente. 
3 

f) As solicitações, reclamações, denúncias ou sugestões dos gestores municipais do SUS no estado são 

tratadas e os seus desdobramentos são informados aos interessados em tempo oportuno. 
2 

g) O Cosems mantém articulação com os gestores municipais do SUS visando impulsionar a Gestão da 

Informação do SUS em seu estado. 
2 

h) O Cosems promove a agilidade na comunicação com os gestores municipais do SUS no estado, e controla 

a qualidade da informação prestada em orientação sobre a implementação de políticas no âmbito do estado. 
2 

Dimensão 4 – Transparência e Integridade 20 

Esta dimensão aborda os mecanismos de avaliação de riscos políticos, normativos e administrativos e a transparência dos atos 

e fatos da gestão da entidade. 

a) O Cosems identifica e avalia riscos à integridade da entidade nas suas pactuações para a execução das 

políticas públicas de saúde. 
3 

b) O Cosems identifica e avalia riscos à integridade da entidade, no que se refere a gestão de pessoas, 
3 
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compras, contratações, relacionamento institucional e segurança da informação  

c)  A entidade adota processos padronizados de compras e contratações, observando os princípios da 

transparência, prestação de contas e responsabilidade institucional. 
3 

d)  A entidade promove a transparência dos atos e fatos da gestão, disseminando informações atualizadas 

acerca, por exemplo, das suas compras, contratações e resoluções/deliberações. 
3 

e) A entidade promove a divulgação pública da prestação de contas dos resultados institucionais, com 

linguagem e conteúdo apropriados.  
3 

f) A entidade está preparada para receber reivindicações, denúncias e sugestões, com monitoramento e 

avaliação adequados. 
3 

g) Os resultados das solicitações, reclamações e sugestões são analisados e incorporados aos processos 

finalísticos e de apoio. 
2 

Dimensão 5 - Informação e Conhecimento para a tomada de decisão 20 

Esta dimensão aborda a implementação de processos que contribuem diretamente para a disponibilização sistemática de 

informações atualizadas, oportunas, precisas e seguras aos diretores do Cosems para a tomada de decisão no cotidiano. 

a) São produzidas as informações necessárias para apoiar e subsidiar a tomada de decisão dos diretores, 

permitindo  a integração e a apropriação de processos em todo o Cosems. 

3 

b) A entidade mantém informações atualizadas dos gestores municipais e da gestão municipal do SUS de 

todos os municípios do seu estado. 
3 

c) A entidade adota processos para assegurar que as informações utilizadas sejam confiáveis, atualizadas, 

oportunas e acessíveis aos diretores e demais integrantes do Cosems. 

3 

d) A entidade mantém registros de reuniões e atividades realizadas, abrangendo as deliberações, resoluções 

e pactuacões. 
3 

e) A entidade promove ações de preservação da memória institucional. 2 

f) São adotados processos informatizados de difusão e compartilhamento do conhecimento entre todos, 

com registro das informações institucionais relevantes. 

 

3 

g) O Cosems mantém e dissemina informações atualizadas de todas as resoluções e demais pactuações da 

CIB e das CIR em seu estado, e acompanha a implementação dos pactos. 
3 

Dimensão 6 – Pessoas 20 

Esta dimensão aborda o sistema de trabalho do Cosems, o desenvolvimento profissional, a saúde e a segurança no trabalho 

a) A organização do trabalho do Cosems é baseada em processos capazes de atender aos objetivos da 

instituição. 

3 

b) A organização do trabalho do Cosems está alinhada à sua missão institucional, considerando a sua 
2 
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estrutura de cargos e funções.  

c) Há integração entre a Diretoria, secretaria executiva e equipes do Cosems, propiciando transparência na 

tomada de decisão e facilitando o fluxo de informações na entidade. 
2 

d)  São identificadas as competências requeridas para o exercício de funções no Cosems, tendo em vista as 

disposições estatutárias e regimentais. 

2 

e) O dimensionamento da força de trabalho está alinhado aos processos e à organização do trabalho. 
2 

f) São reconhecidos os esforços das pessoas e equipes, em função dos resultados que alcançam, num 

contexto de avaliação continuada e objetiva, tendo em vista as diretrizes, objetivos e metas institucionais. 
3 

g) Os empregados são permanentemente avaliados, com base nas competências requeridas para o 

desempenho de suas funções.  

2 

h) São identificadas as necessidades de aprimoramento e de desenvolvimento profissional para elaboração 

de ações de qualificação. 
2 

i) São identificados e tratados os fatores de risco relacionados à saúde ocupacional e à segurança no 

trabalho. 
2 

Dimensão 7 – Processos Organizacionais 20 

Esta dimensão aborda a gestão dos processos de representação dos gestores, finalísticos, de parcerias, administrativos e 

financeiros. 

a) Os processos finalísticos e de parcerias são identificados e organizados considerando a missão 

institucional. 

3 

b) O papel de representação dos gestores é realizado, controlado e avaliado com base nos requisitos 

apontados pelos gestores municipais do SUS no estado. 
3 

c) A elaboração e o gerenciamento do orçamento levam em consideração o planejamento e o atingimento 

das metas do Cosems. 
3 

d) O processo de gestão da execução financeira atende às necessidades da organização e possibilita o 

realinhamento do orçamento às estratégias, quando necessário. 
3 

e)  A seleção de fornecedores é realizada levando em consideração, além da busca da oferta mais vantajosa, 

os critérios técnicos e as necessidades em relação aos bens a serem adquiridos e os serviços a serem 

prestados. 

3 

f) O posicionamento técnico-político da instituição é construído a partir de um processo de escuta dos 

gestores nos municípios e nas regiões, considerando as questões apontadas pelo apoio, técnico e 

institucional, do Cosems. 

3 

g) A entidade mantém articulação institucional com entidades representativas de prefeitos.  
2 
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Tabela 2 – Dimensões,  Alíneas de Avaliação e Pontuações Máximas 

Realiza-se a avaliação da gestão da organização com base nos processos gerenciais do Cosems. 

As Dimensões de 1 a 7 correspondem aos denominados Processos Gerenciais e, portanto, solicitam tanto as práticas de gestão 

empregadas pela organização para atender aos requisitos das respectivas alíneas, quanto a extensão e a constância da aplicação 

dessas práticas pelas principais áreas, processos e/ou pelas partes interessadas pertinentes. 

As alíneas solicitam as práticas de gestão que atendem aos requisitos das Dimensões do Modelo de Governança, assim como os 

métodos utilizados para verificar se os padrões de trabalho estabelecidos para as mesmas estão sendo cumpridos (Ciclo de 

Controle).  

Além disso, as alíneas demandam a descrição dos métodos específicos de avaliação das práticas de gestão atuais e dos 

respectivos padrões de trabalho, assim como os principais refinamentos ou inovações implementadas, com impactos no 

desempenho global da organização (Ciclo de Aprendizado). A redação de algumas alíneas apresenta desdobramentos que devem 

ser considerados e avaliados em conjunto. 

Os requisitos são as condições que devem ser satisfeitas, exigências legais ou particulares essenciais para o sucesso de um 

processo, serviço ou produto, prescritas em cada alínea, veja nos exemplos a seguir: 

Exemplo 1 

Dimensão 1 – Liderança 

e) A Diretoria promove a elaboração/implantação/atualização de Planos de Trabalho anuais, tendo em vista as diretrizes 

formuladas pelos gestores municipais do SUS no estado. 

Requisitos da Alínea: 

 A Diretoria promove a elaboração de Planos de Trabalho anuais, tendo em vista as diretrizes formuladas pelos gestores 

municipais do SUS no estado. 

 A Diretoria promove a implementação de Planos de Trabalho anuais, tendo em vista as diretrizes formuladas pelos 

gestores municipais do SUS no estado. 

 A Diretoria promove a atualização de Planos de Trabalho anuais, tendo em vista as diretrizes formuladas pelos gestores 

municipais do SUS no estado. 

Para a identificação dos requisitos, é necessário verificar quantas ações a alínea possui, bem como os complementos das orações, 

ou seja, deve-se atentar para todas as combinações (ações e complementos) expressas na alínea. Veja, por exemplo, a alínea “f” 

da Dimensão 1 – Liderança: 
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f) A Diretoria mantém interlocução institucional com o poder legislativo, com o tribunal de contas, com o poder judiciário, com 

o Ministério Público e com os movimentos sociais em seu estado. 

Nesta alínea, a expressão “manter interlocução” apresenta ações que estão associadas ao poder legislativo, ao tribunal de contas, 

ao poder judiciário, ao Ministério Público e aos movimentos sociais, que são os requisitos solicitados pela alínea, quais sejam: 

Requisitos da Alínea: 

 A Diretoria mantém interlocução com o poder legislativo. 

 A Diretoria mantém interlocução com o tribunal de contas. 

 A Diretoria mantém interlocução como o poder judicário. 

 A Diretoria mantém interlocução com o Ministério Público. 

 A Diretoria mantém interlocução com os movimentos sociais. 

6. A autoavaliação da gestão 

A autoavaliação é um diagnóstico interno, feito pela própria entidade, tendo por objetivo quantificar e qualificar os principais 

fatores relacionados ao Cosems, com ênfase em suas práticas de gestão e resultados institucionais. 

6.1. Planejando o processo de autoavaliação 

É importante que a Diretoria patrocine e participe do processo de autoavaliação. Essa participação começa pela indicação 

de uma equipe de pessoas que atuarão como facilitadores e relatores da autoavaliação. Esta equipe deve realizar o 

levantamento das informações solicitadas no IAG respectivo e elaborar o Plano de Melhoria da Gestão (PMG). 

A assessoria técnica do Conasems realizará a capacitação das equipes de facilitadores dos Cosems. Os integrantes dessa 

equipe devem ter um perfil que reúna, na medida do possível, os seguintes requisitos: 

 Acesso à Diretoria (de preferência, um membro da Diretoria, pelo menos, deveria integrar a equipe de facilitadores); 

 Bom trânsito pela organização; 

 Credibilidade junto à equipe da entidade; 

 Capacidade de trabalho em grupo e bom relacionamento interpessoal; 

 Bom conhecimento da organização: valores, missão, visão, objetivos, funcionamento, ritos, estrutura, etc.; 
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 Fluência verbal e escrita. 

A equipe de facilitadores será responsável por elaborar a descrição das práticas de gestão e identificação das 

Oportunidades de Melhoria, em respostas aos requisitos das alíneas das sete Dimensões do Modelo de Governança. A 

descrição da prática de gestão deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 O que é feito; 

 Onde é feito (setores e pessoas envolvidas); 

 Com que periodicidade é feito; 

 Há quanto tempo é feito; 

 A sistemática de controle; 

 Os mecanismos de aprendizado utilizados. 

O processo de autoavaliação tem que ser participativo e, ao final, representar um consenso da organização sobre como 

a gestão está sendo executada, naquele momento. Para isso, é importante que a equipe de facilitadores procure validar 

os resultados de cada critério, principalmente com os setores diretamente envolvidos e com a alta administração. É 

importante que seja feito durante o processo e não apenas no final dele. 

É importante ressaltar que, ao longo de todo o processo de autoavaliação, a assessoria técnica do Conasems poderá 

prestar a assistência e orientação necessárias aos facilitadores. 

Essa assistência tem o propósito de transferir o conhecimento em avaliação da gestão para as organizações participantes; 

criar um ambiente de autoavaliação; e, por último, otimizar o tempo, solicitando sua atuação apenas nos momentos em 

que a organização julgar importante. 

6.2. Levantando as informações necessárias 

Caberá aos facilitadores planejar o levantamento das informações solicitadas em cada Dimensão, dar assistência aos 

diversos atores da organização que participarão do levantamento e análise dos dados, conduzir a reunião de validação 

técnica da autoavaliação e coordenar e apoiar as atividades de elaboração e aprovação do Plano de Melhoria da Gestão. 

6.3. Registrando as práticas de gestão 

Uma das características da gestão de excelência é a prática de controle e da melhoria das próprias práticas da gestão da 

organização. 
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Enquanto no controle é feita uma correção para que o padrão seja atendido, na melhoria é feita uma mudança mais 

profunda na própria prática, normalmente implica mudança de estratégia, de tecnologia e de método empregado. Dessa 

mudança surgem novos padrões. 

O exercício contínuo do controle e da melhoria das práticas de gestão produz o aprendizado organizacional. 

6.3.1. Descrevendo as práticas de gestão 

Merece destaque que os requisitos de todas as Alíneas das Dimensões de 1 a 7 são compostos por sentenças que 

devem ser precedidas da palavra “Como”, quando da descrição das “práticas de gestão”, devendo contemplar os 

seus respectivos “padrões de trabalho”, incluindo os responsáveis e a periodicidade de realização, os métodos de 

controle das práticas, ou seja, os métodos de verificação do cumprimento dos padrões de trabalho.  

Essa descrição deve incluir ainda a aplicação das práticas e padrões, bem como a disseminação e a continuidade 

dessas práticas e a sua integração. Além disso, é importante que a organização descreva como o ciclo de 

aprendizado se aplica para as práticas de gestão e os padrões de trabalho descritos. 

Algumas orientações para a descrição das práticas de gestão: 

É recomendável fazer uma reflexão sobre o conteúdo das alíneas para se registre apenas aquelas práticas que têm 

alguma relação com os requisitos das alíneas. 

A descrição deve ser simples e objetiva: para tanto se recomenda utilizar termos de uso corrente na organização 

e, sempre que possível, estruturar os textos em frases curtas, na ordem direta (sujeito, predicado e complemento). 

Ao se identificar as práticas, deve-se considerar aquelas que integram a rotina da gestão do Cosems, bem como 

observar os seguintes aspectos: 

 Deve-se considerar as práticas que sejam da alçada ou da competência da gestão do dirigente da organização. 

 Deve-se considerar as práticas decorrentes da política da Rede Conasems/Cosems como um todo, que tenham 

um impacto na organização avaliada, assim como aquelas em que ela tenha participação ativa e comprovada. 

 Não considerar as demais práticas, decorrentes da política da Rede Conasems/Cosems, nas quais a organização 

não tenha nenhum envolvimento. 

 Tendo em vista a forte inter-relação existente entre as dimensões, é muito comum ocorrer práticas de gestão 

que atendam à várias alíneas no mesmo item ou em outros itens. Neste caso, basta fazer referência à alínea 

onde ela já foi descrita e esclarecer as questões específicas à determinada alínea que está sendo avaliada. 
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Descreve-se uma prática de gestão respondendo objetivamente a pergunta “como o Cosems executa esta ou 

aquela ação de gestão? ” 

Prática de Gestão (O que faz) - Significado da palavra COMO. 

Padrões de trabalho - Relacionar as principais regras/diretrizes organizacionais que orientam a prática. 

Grau de disseminação - Citar as áreas, processos, produtos e/ou partes interessadas em que as práticas estão 

implementadas. 

Continuidade - Identificar início da utilização (desde quando) e com que periodicidade ocorre. 

Integração - Descrever a coerência com as estratégias e objetivos; inter-relação com as outras práticas de gestão, 

quando apropriado; e cooperação entre as áreas e demais partes interessadas pertinentes. 

Métodos utilizados para o controle - Descrever de maneira sucinta os métodos utilizados para verificação do 

cumprimento dos padrões de trabalho. 

Exemplo do relato de uma prática de gestão 

“As Reuniões do Comitê Gestor (Práticas de Gestão) têm como foco principal o acompanhamento e a 

aprovação de ações de melhoria relacionadas à análise crítica do desempenho, as atas destas reuniões 

são padronizadas com registro das ações e prazos (Padrões de Trabalho). 

Ocorrem mensalmente desde 2013 (Continuidade) e reúnem o colegiado formado pela Alta 

Administração e a Assessoria de Gestão estratégica. 

O acompanhamento das ações é realizado pela Assessoria da Qualidade e as pendências são incluídas 

nas pautas de reuniões posteriores (Controle) todos os assuntos e decisões tomadas neste evento são 

repassados para as demais gerências técnicas e administrativas por meio eletrônico no dia seguinte à 

reunião quando são pactuadas ações integradas (Disseminação e Integração) quando necessário.” 

6.4. Critérios de avaliação das práticas de gestão 

A análise das assertivas das Dimensões 1 a 7 é realizada a partir da aplicação de uma escala de pontuação de zero a 100% 

(0%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%). A escala está construída sob a premissa de que cada assertiva é avaliada pelo grau 

em que os requisitos das práticas existentes atendem ao seguinte conjunto de critérios: 

a) Enfoque (corresponde a 30% da pontuação). Refere-se ao grau em que as práticas de gestão da organização 

apresentam: 
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 Adequação: Atendimento aos requisitos da Dimensão correspondente, incluindo os métodos de controle, de 

forma apropriada ao perfil da organização; 

 Pro atividade: Capacidade de se antecipar aos fatos, a fim de prevenir a ocorrência de situações potencialmente 

indesejáveis e aumentar a confiança e a previsibilidade das práticas. 

b) Aplicação (corresponde a 30% da pontuação). Refere-se ao grau em que as práticas de gestão da organização 

apresentam: 

 Disseminação: Implementação, horizontal e verticalmente, pelas áreas, processos, produtos e/ou partes 

interessadas, conforme pertinente à Dimensão; 

 Continuidade: Utilização periódica e ininterrupta das práticas de gestão considerando pelo menos, um ciclo 

completo realizado. 

c) Aprendizado (corresponde a 25% da pontuação). Refere-se ao grau em que as práticas de gestão da organização 

apresentam: 

 Refinamento: Aperfeiçoamentos decorrentes do processo de melhorias, o que inclui eventuais inovações, tanto 

incrementais quanto de ruptura, demonstrando que as práticas têm sido avaliadas e melhoradas nos últimos 

anos; 

d) Integração (corresponde a 15% da pontuação). Refere-se ao grau em que as práticas de gestão da organização 

apresentam: 

 Coerência: Relação harmônica com as estratégias e objetivos da organização, demonstrando que as práticas têm 

coerência com a estratégia. 

 Inter-relacionamento: Implementação de modo complementar com outras práticas de gestão da organização, 

onde apropriado. 

 Cooperação: Colaboração entre as áreas da organização e entre a organização e suas partes interessadas, quando 

pertinentes na implementação das práticas de gestão. 

 
PERCENTUAL 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Não se aplica 
Este campo deverá ser assinalado quando os requisitos da alínea não forem da alçada ou da competência 
da organização, o que implica na computação total dos pontos da alínea. 
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0% 

 A prática de gestão é 
inadequada aos 
requisitos da alínea 
ou não 
está relatada. 

 A prática de gestão 
não está 
disseminada. 

 Uso não relatado. 

Não há 
mecanismos de 
avaliação da 
prática de 
gestão 
adequada. 

 A prática de gestão adequada não 
é coerente com as estratégias e os 
objetivos da organização. 

 
 
 
 
 

20% 

 A prática de gestão 
apresentada  é 
adequada para 
alguns dos 
requisitos da alínea. 

 Não apresenta 
características de 
proatividade. 

 A prática de gestão 
adequada está 
disseminada   em 
algumas  áreas, 
processos, produtos 
e/ou partes 
interessadas 
pertinentes. 

 Uso continuado da 
prática para alguns 
dos requisitos. 

 
 
 

Não há 
melhorias 
sendo 
implantadas. 

 A prática de gestão demonstra 
coerência com quase todas as 
estratégias e objetivos 
organização. 

 Não apresenta característica de 
interrelação nem de cooperação. 

 
 
 
 
 

40% 

 A prática de gestão 
apresentada  é 
adequada para 
muitos dos 
requisitos da alínea. 

 Não apresenta 
características de 
proatividade. 

 A prática de gestão 
adequada está 
disseminada  em 
muitas áreas, 
processos, produtos 
e/ou pelas partes 
interessadas 
pertinentes. 

 Uso continuado da 
prática para muitos 
dos requisitos. 

 
 
 

Não há 
melhorias 
sendo 
implantadas. 

 

 

 A prática de gestão demonstra 
coerência com todas as 
estratégias e objetivos 
organização. 

 Não apresenta característica de 
interrelação nem de cooperação. 

 
 
 

 
60% 

 A prática de gestão 
apresentada  é 
adequada para a 
maioria dos 
requisitos da alínea; 

 O atendimento a 

alguns dos 
requisitos é 
proativo. 

 

 A prática de gestão, 
está disseminada 
em maioria áreas, 
processos, produtos 
e/ou pelas partes 
interessadas 
pertinentes. 

 Uso continuado da 
prática para a 

maioria requisitos. 

A prática de 
gestão 
apresenta 
melhorias 
sendo 
implementadas 
para alguns dos 
requisitos. 

 A prática de gestão demonstra 
coerência com todas as 
estratégias e objetivos 
organização. 

 Apresenta característica de 
interrelação com a maioria das 
outras práticas de gestão 

 Não apresenta característica de 
cooperação. 

 
 
 
 

 
80% 

 A prática de gestão 
apresentada é 
adequada para a 
quase todos dos 
requisitos da alínea; 

 O atendimento a 

muitos dos 
requisitos é 
proativo. 

 A prática de gestão, 
está  disseminada 
em quase todas 
áreas, processos, 
produtos e/ou pelas 
partes interessadas 
pertinentes. 
Uso continuado da 
prática para a quase 
todos requisitos. 

 
 

A prática de 
gestão 
apresenta 
melhorias sendo 
implementadas 
para muitas os 
requisitos. 

 A prática de gestão demonstra 
coerência com todas as 
estratégias e objetivos. 

 Apresenta característica de 
interrelação com quase todas as 
outras práticas de gestão, 
havendo cooperação entre 
maioria das áreas da organização 
na sua implementação, quando 
apropriado. 
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100% 

 A prática de gestão 
apresentada é 
adequada para 
todos os requisitos 
da alínea; 

 O atendimento a 
maioria dos 
requisitos é 
proativo. 

 A prática de 
gestão, está 
 disseminada em
 todas áreas, 
processos, 
produtos  e/ou 
pelas partes 
interessadas 
pertinentes. 

 Uso continuado da 
prática para todos 
requisitos. 

 

A prática de 
gestão 
apresenta 
melhorias 
sendo 
implementadas 
para a maioria 
os requisitos. 

 A prática de gestão demonstra 
coerência com todas as 
estratégias e objetivos. 

 Apresenta característica de 
interrelação com todas as outras 
práticas de gestão, havendo 
cooperação entre quase todas as 
áreas da organização na 
sua implementação, 
quando 
apropriado. 

Tabela 3 - Descrição dos Critérios de Avaliação para cada percentual. 

Notas: 

1. A marcação no campo “Não se aplica” deverá ser sempre justificada no campo destinado a descrição da prática. 

2. A marcação 0% no Critério "Enfoque" implica em nota zero nos demais critérios de avaliação, que também deverão ser 

assinalados em 0% nos campos dos outros Critérios (Aplicação, Aprendizado e Integração). 

3. Abrangência: “alguns” (> 0 e ≤ 1/4); “muitos” (>¼ e ≤ 1/2); “maioria” (> 1/2 e ≤ 3/4); “Quase todos” (> 3/4 e < 1) “todos” 

(=1/1) 

Na Tabela 4 - Avaliação das Práticas de Gestão, tendo por base a descrição da prática pertinente, os avaliadores escolhem 

o percentual mais apropriado para atendimento dos requisitos da alínea, para cada Critério de Avaliação (ver Tabela 3 – 

Descrição dos Critérios de Avaliação para cada percentual). 

AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO 

Entidade 

 

Dimensão Pontos 

Dimensão 1 – Liderança 25 

Alínea 

a) O Cosems exerce a liderança do movimento dos gestores municipais do SUS em seu estado, 

por meio da sua Diretoria, que promove a reflexão sobre o papel da entidade no contexto da 

Rede Conasems/Cosems, levando em consideração as prioridades, os desafios, riscos e os 

resultados esperados. 

 

4 

Descrição da prática 

A cada três meses, a Diretoria  promove reuniões com todos os gestores municipais em seu Estado, na qual são avaliados o 

contexto da gestão municiapal no estado, os desdobramentos resultantes das pactuações realizadas, assim como são 

estruturadas as pautas para as futuras reuniões de CIB e CIR. 

Pontuação da prática 

Critérios de Avaliação Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 



20 
 

Não se aplica  

0%  0,00  0,00 X 0,00  0,00 

20% X 0,24  0,24  0,20  0,12 

40%  0,48 X 0,48  0,40  0,24 

60%  0,72  0,72  0,60  0,36 

80%  0,96  0,96  0,80 X 0,48 

100%  1,20  1,20  1,00  0,60 

Total de pontos 1,20 

Oportunidades de melhoria para os requisitos 

Tabela 4 - Avaliação das práticas de gestão 

A pontuação reflete o grau de atendimento dos requisitos da alínea, ou seja, os avaliadores deverão escolher a 

percentagem mais apropriada a quantidade de requisitos atendidos pela prática descrita. A prática apresentada na 

Tabela 4 - Avaliação - Critérios de 1 a 7 - Processos Gerenciais, apresenta a sinalização de “20%”, demonstrando que só 

alguns (> 0 e ≤ 1/4) dos requisitos da alínea foram atendidos para o Fator Enfoque.  

No fator Aplicação está sinalizado 40%, o que significa que muitos (>¼ e ≤ 1/2) dos requisitos da alínea foram atendidos. 

Já, para o Fator Aprendizado estar marcado 0%, o que demonstra que não foi apresentado nenhum refinamento para os 

requisitos da alínea. E finalmente, estar sinalizado 80% no Fator Integração, indicando que quase todos (> 3/4 e < 1) dos 

requisitos da alínea foram atendidos pela prática descrita. 

A pontuação de cada alínea é o somatório dos percentuais atribuídos a cada Critério de Avaliação, assim como a 

pontuação da Dimensão é o somatório dos pontos das alíneas. Nesta tabela também deverão ser descritas as 

Oportunidades de Melhoria identificadas, visando o atendimento pleno dos requisitos da alínea. 

Observações: 

Cada alínea tem um valor (pontos), por exemplo a Alínea “a” da Dimensão Liderança (1), vale 4 pontos; 

Cada Critério de Avaliação tem um peso em relação ao valor (pontos) da alínea: 

 Enfoque - 30% dos pontos da alínea; 

 Aplicação - 30% dos pontos da alínea; 

 Aprendizado - 25% dos pontos da alínea; 

 Integração - 15% dos pontos da alínea. 
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7. Elaboração do Plano de Melhoria da Gestão 

Com base nos resultados da autoavaliação, a organização seleciona alguns requisitos que, na sua interpretação, precisam ter 

suas práticas melhoradas e elabora o Plano de Melhoria da Gestão – PMG. 

O PMG é um é um instrumento de gestão constituído de um conjunto de metas e ações estabelecidas a partir do processo de 

autoavaliação da gestão da organização, com vistas a transformar a sua ação gerencial e melhorar o seu desempenho 

institucional. 

Vale ressaltar que a autoavaliação da gestão proporciona às organizações uma visão panorâmica sobre os seus sistemas e práticas 

de gestão. Ao determinar quais aspectos da avaliação serão objeto de ação do PMG, possivelmente as áreas ou funções da 

organização a serem atingidas pelo referido Plano deverão passar por estudos mais aprofundados, para que a ação proposta seja 

ao mesmo tempo consistente e adequada à organização. 

Por ser um instrumento de melhoria da gestão, o PMG independe do planejamento estratégico e dos planos dele decorrentes, 

nem os substitui. Pode, entretanto, contemplar metas de implementação ou de melhoria do próprio sistema de planejamento 

estratégico da organização avaliada. 

Mediante solicitação, a assessoria técnica do Conasems poderá apoiar os Cosems no planejamento das melhorias de gestão. 

O processo de planejamento da melhoria da gestão pode ser realizado seguindo os momentos descritos a seguir: 

7.1. Priorização das Oportunidades de Melhoria 

O objetivo desta etapa é selecionar um conjunto de oportunidades de melhoria, dentre as identificadas na autoavaliação, 

que serão foco das ações do Plano de Melhoria da Gestão, evitando-se assim a dispersão de recursos. 

O principal critério de priorização não necessita de qualquer técnica ou ferramenta, basta responder a pergunta: “há 

alguma oportunidade de melhoria identificada que diga respeito a um problema, melhoria, ou inovação que a Diretoria 

tem manifestado interesse em resolver ou implementar?” 

Se positivo, essa ou essas oportunidades de melhoria são necessariamente prioritárias. 

Outro critério importante de priorização é incluir, entre as ações do Plano de Melhoria de Gestão, os projetos já em 

desenvolvimento que têm relação direta com pelo menos uma das oportunidades de melhoria identificadas. Essa ou 

essas oportunidades de melhorias são igualmente prioritárias. 

É importante que a realização da autoavaliação e o planejamento para a melhoria não interrompam as ações e os 

projetos em desenvolvimento na organização. O Plano de Melhoria da Gestão deve ser, nesses casos, um instrumento 

de organização das ações e, de preferência, que dê velocidade na execução e visibilidade aos resultados. 
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Identificadas as oportunidades de melhoria que respondam a esses dois critérios e, caso os planejadores decidam incluir 

outras oportunidades de melhoria, pode-se utilizar alguma ferramenta de priorização que poderá ajudar a dar 

consistência técnica à escolha, mas, de forma alguma, substituirá a percepção do que é e não é considerado importante 

pela organização naquele momento. Entre uma e outra, deve-se ficar com aquelas oportunidades de melhoria que 

representem a preocupação da organização, principalmente da alta administração. 

7.2. Definição das metas de melhoria 

Selecionadas as oportunidades de melhoria, a equipe interna deverá executar o passo seguinte: transformá-las em metas 

que irão fazer parte do PMG e que irão contribuir para a melhoria das práticas de gestão da organização. 

As metas são objetivos quantificados, que estabelecem onde se deseja chegar, o que se quer implementar ou produzir, 

em quanto tempo. 

Nesse contexto, as metas devem se constituir em verdadeiros desafios para a organização. Não deve ser desafios 

“alucinados” que, a priori, já se sabe que não serão atingidos. Não devem, por outro lado, ser resultados que sem 

qualquer esforço, a organização os atingirá. Uma boa meta deve representar um tipo de esforço adicional, uma ruptura, 

uma visão ousada, porém atingível, dentro de um tempo previamente estabelecido. 

PMG 1 

Oportunidade de Melhoria: Realizar Pesquisa de Satisfação junto aos gestores municipais do SUS no estado. 

Responsável: Coordenador da área de comunicação 

Dimensão: Dimensão 3 – Relação do Cosems com o gestor municipal do SUS no estado 

Alínea: a) São identificadas e classificadas as necessidades e expectativas do gestor municipal 

Meta: atingir 70% dos gestores como respondentes da pesquisa de satisfação. 

Indicador: Percentual de questionários respondidos em relação aos enviados (% = números de questionários respondidos / 

número de questionários enviados X 100) 

O Que Por quê Quem Prazo Local Como Recursos (R$) 

Designar equipe 

responsável. 

Realizar a 

Pesquisa. 
Alta Direção. 5 dias. 

Gabinete da 

Diretoria 

Publicação de 

Portaria. 
0,00 

Capacitar equipe 

responsável. 

Utilização de 

ferramenta 

eletrônica 

Equipe técnica. 
5 dias. 

Instalações de 

treinamento. 

Aulas teóricas e 

práticas. 
0,00 

Elaborar o 

Questionário da 

Pesquisa. 
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Aplicar a Pesquisa de 

Satisfação. 

      

Analisar e consolidar os 

resultados da Pesquisa. 

      

Elaborar o plano de 

ação. 

      

Plano de Melhoria da Gestão – PMG 

Oportunidade de Melhoria: 

Responsável: 

Critério: 

Alínea: 

Meta: 

Indicador: 

O Que Por quê Quem Prazo Local Como Recursos (R$) 

       

       

       

Tabela 5 - Exemplo do Plano de Melhoria da Gestão – PMG 

8. Pontuação Global 

A composição da pontuação dos Requisitos das Dimensões gerará as pontuações globais da organização, que se 

enquadrará numa das seis faixas seguintes. 

POSIÇÃO PONTUAÇÃO ESTÁGIO DA ORGANIZAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

PLENO 

126-150 A organização encontra-se em estágio mais consistente, em partes de sua estrutura, 

em relação à reflexão, sistematização e implementação de boas práticas de gestão, 

com consolidação inicial de uma cultura de excelência. Muitos resultados apresentam 

tendências favoráveis e o nível atual de muitos dos resultados relevantes 

apresentados é igual ou superior às informações comparativas. 

DESENVOLVIMENTO 

ALTO 

101-125 A organização apresenta maior coerência entre as práticas de gestão e as estratégias, 

com maior continuidade, proatividade e disseminação. Muitos resultados 

apresentam tendências favoráveis e o nível atual de alguns dos resultados relevantes 

apresentados é igual ou superior às informações comparativas. 
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DESENVOLVIMENTO 

MÉDIO 

76-100 A organização já apresenta alguns padrões de trabalho alinhados aos fundamentos da 

excelência, com estágios iniciais de disseminação. O aprendizado organizacional 

ocorre de forma isolada, podendo haver inovação esporádica. Alguns resultados 

apresentam tendências favoráveis e algumas informações comparativas foram 

apresentadas, ainda que o nível atual seja inferior a essas informações. 

DESENVOLVIMENTO 

LIMITADO 

51-75 A organização já incorpora alguns aspectos da dimensão estratégica da gestão aos 

seus processos gerenciais, mas a aplicação é localizada e ainda é baixo o grau de 

continuidade e proatividade. Alguns resultados relevantes decorrentes da aplicação 

das práticas gerenciais, das avaliações e das melhorias são apresentados com algumas 

tendências favoráveis. 

DESENVOLVIMENTO 

INICIAL 

26-50 A organização está em estágios iniciais de adoção de boas práticas, mas ainda não há 

uma cultura de planejamento. Começam a aparecer alguns resultados relevantes 

decorrentes da aplicação de práticas gerenciais implementados. 

DESENVOLVIMENTO 

INCIPIENTE 

0-25 A organização não integrou as práticas de gestão aos seus processos gerenciais. 

Não há acompanhamento sistemático da gestão e priorização de ações 

estratégicas. Ainda não existem resultados relevantes decorrentes de práticas 

gerenciais implementadas. 

Tabela 6 - Faixas de Pontuação Global 

Nota Explicativa: Definição do Nível de Gestão pela correlação entre a pontuação das práticas e nos correspondentes 

resultados. 

9. Relatório da autoavaliação 

O Relatório da Autoavaliação permite visualizar a pontuação geral e o gráfico demonstrativo da pontuação obtida em relação a 

pontuação máxima do Modelo de Governança. O Ciclo da Autoavaliação deverá ser informado na Tabela 7. 

Também será apresentada no relatório a descrição do nível de gestão. A soma da pontuação das sete dimensões gera a 

pontuação global da organização, que se enquadra numa das seis faixas apresentadas na Tabela 6 – Faixas de Pontuação Global. 

As faixas de pontuação global, apresentadas nesta Tabela, são um indicativo do nível de maturidade alcançado pela gestão de 

uma organização. 

O relatório apresentará ainda, as práticas destacadas em cada uma das Dimensões. As práticas destacadas são aquelas que 

obtiveram a pontuação máxima estipulada para a respectiva alínea. As práticas destacadas poderão vir a compor o Banco de 

Boas Práticas da Rede Conasems/Cosems. 

 

CICLO*: 



25 
 

PONTUAÇÃO GERAL 

DIMENSÕES MÁXIMA OBTIDA (%) 

Dimensão 1 – Liderança 25   

Dimensão 2 - Planejamento 20   

Dimensão 3 – Relação do Cosems com o gestor 

municipal do SUS no estado 

20   

Dimensão 4 – Transparência e Integridade 25   

Dimensão 5 - Informação e Conhecimento para 

a tomada de decisão 

20   

Dimensão 6 - Pessoas 20   

Dimensão 7 – Processos organizacionais 20   

TOTAL 150   

NÍVEL DE GESTÃO 

POSIÇÃO PONTUAÇÃO ESTÁGIO DA ORGANIZAÇÃO 

   

PRÁTICAS DESTACADAS 

Descrição da Prática Critério Alínea 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

Tabela 7 - Demonstrativo da Pontuação da Autoavaliação 

*Período que foi avaliado. 

 



INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DA GESTÃO - IAG PONTOS 

Dimensão 1 – Liderança 25 

Esta dimensão aborda o exercício da liderança pela Diretoria do Cosems e a sua atuação no contexto 

da rede Conasems/Cosems. 

a)  O Cosems exerce a liderança do movimento dos gestores municipais do SUS 

em seu estado, por meio da sua Diretoria, promovendo a reflexão sobre o papel da 

entidade no contexto do SUS, levando em consideração as prioridades, os desafios, 

riscos e os resultados esperados. 

 

4 

b)  A Diretoria promove a compreensão da equipe do Cosems - assessores e 

apoiadores - sobre o ambiente bipartite, visando o desenvolvimento da capacidade 

de formulação e avaliação das políticas públicas de saúde no âmbito do estado. 

4 

c)  A Diretoria promove a compreensão da equipe do Cosems - assessores e 

apoiadores -  sobre o papel da entidade para o aprimoramento das relações 

federativas no estado e para o processo de regionalização da saúde. 

4 

d)  Os papéis dos membros da Diretoria na gestão da entidade são claramente 

definidos, e propiciam a participação ativa dos diretores nas instâncias definidas 

estatutariamente. 

4 

e)  A Diretoria promove a elaboração/implantação/atualização de Planos de 

Trabalho anuais, tendo em vista as diretrizes formuladas pelos gestores municipais 

do SUS no estado. 

3 

f)  A Diretoria mantém interlocução institucional com o poder legislativo, com o 

tribunal de contas, com o poder judiciário, com o Ministério Público e com os 

movimentos sociais em seu Estado. 

2 

g) A Diretoria monitora o desempenho institucional e avalia as melhorias 

implementadas nos processos de trabalho da entidade. 
2 

h) A Diretoria promove a interação com a rede colaborativa Conasems/Cosems. 
1 

i) A Diretoria adota providências para prevenção, identificação e tratamento de 

conflito de interesses. 

1 

Dimensão 2 - Planejamento 20 

Este item aborda a implementação de processos que contribuem diretamente para a formulação de 

um planejamento consistente, coerente e alinhado aos objetivos estatutários, à temporalidade do 

mandato e ao plano de ação da diretoria. 



a) A missão, a visão, os objetivos e as diretrizes da entidade são definidos. 3 

b) É realizada análise de situação para a elaboração do planejamento do Cosems, 

considerando o papel do apoio, técnico e institucional, e as necessidades da gestão 

municipal do SUS. 

3 

c) A formulação e a revisão do planejamento do Cosems são alinhadas aos 

objetivos estatutários, à temporalidade dos mandatos e ao plano de ação da 

Diretoria.  

3 

d) O processo de planejamento contempla a definição de metas e indicadores, 

assim como a atribuição de responsabilidades (inclusive para a Diretoria). 
3 

e) As metas e os planos são partilhados com as equipes, de forma a assegurar a 

coerência e unidade nas ações. 

2 

f) O planejamento do Cosems contempla iniciativas de capacitação das equipes 

responsáveis pelas ações.  
2 

g) O planejamento do Cosems contempla estrutura e processos de trabalho de 

comunicação social. 
2 

h) A Diretoria realiza o monitoramento e a avaliação da implementação do 

planejamento. 
2 

Dimensão 3 – Relação do Cosems com o gestor municipal do SUS no estado 25 

Esta dimensão aborda o relacionamento da entidade com os gestores municipais de saúde em seu 

estado, abrangendo a imagem e o conhecimento que os gestores têm da entidade. 

a) O Cosems promove o acolhimento aos gestores municipais do SUS em seu 

estado, tanto no início da gestão quanto em qualquer momento em que for 

necessário. 

4 

b) As necessidades e expectativas dos gestores municipais do SUS no estado são 

identificadas, avaliadas e respondidas. 

4 

c) O Cosems traduz, com embasamento técnico e político, as demandas dos 

gestores municipais de saúde em pautas da CIB e das CIR, de maneira organizada. 
4 

d) Os apoios técnico e institucional aos gestores municipais de saúde no estado 

são realizados e definidos com base nas necessidades e expectativas da gestão 

municipal. 

4 

e) Os apoios técnico e institucional aos gestores municipais do SUS no estado são 

monitorados e avaliados periodicamente. 
3 



f) As solicitações, reclamações, denúncias ou sugestões dos gestores municipais 

do SUS no estado são tratadas e os seus desdobramentos são informados aos 

interessados em tempo oportuno. 

2 

g) O Cosems mantém articulação com os gestores municipais do SUS visando 

impulsionar a Gestão da Informação do SUS em seu estado. 
2 

h) O Cosems promove a agilidade na comunicação com os gestores municipais do 

SUS no estado, e controla a qualidade da informação prestada em orientação sobre 

a implementação de políticas no âmbito do estado. 

2 

Dimensão 4 – Transparência e Integridade 20 

Esta dimensão aborda os mecanismos de avaliação de riscos políticos, normativos e administrativos 

e a transparência dos atos e fatos da gestão da entidade. 

a) O Cosems identifica e avalia riscos à integridade da entidade nas suas 

pactuações para a execução das políticas públicas de saúde. 
3 

b) O Cosems identifica e avalia riscos à integridade da entidade, no que se refere 

a gestão de pessoas, compras, contratações, relacionamento institucional e 

segurança da informação  

3 

c)  A entidade adota processos padronizados de compras e contratações, 

observando os princípios da transparência, prestação de contas e responsabilidade 

institucional. 

3 

d)  A entidade promove a transparência dos atos e fatos da gestão, disseminando 

informações atualizadas acerca, por exemplo, das suas compras, contratações e 

resoluções/deliberações. 

3 

e) A entidade promove a divulgação pública da prestação de contas dos 

resultados institucionais, com linguagem e conteúdo apropriados.  
3 

f) A entidade está preparada para receber reivindicações, denúncias e sugestões, 

com monitoramento e avaliação adequados. 
3 

g) Os resultados das solicitações, reclamações e sugestões são analisados e 

incorporados aos processos finalísticos e de apoio. 
2 

Dimensão 5 - Informação e Conhecimento para a tomada de decisão 20 

Esta dimensão aborda a implementação de processos que contribuem diretamente para a 

disponibilização sistemática de informações atualizadas, oportunas, precisas e seguras aos diretores 

do Cosems para a tomada de decisão no cotidiano. 



a) São produzidas as informações necessárias para apoiar e subsidiar a tomada 

de decisão dos diretores, permitindo  a integração e a apropriação de processos 

em todo o Cosems. 

3 

b) A entidade mantém informações atualizadas dos gestores municipais e da 

gestão municipal do SUS de todos os municípios do seu estado. 
3 

c) A entidade adota processos para assegurar que as informações utilizadas sejam 

confiáveis, atualizadas, oportunas e acessíveis aos diretores e demais integrantes 

do Cosems. 

3 

d) A entidade mantém registros de reuniões e atividades realizadas, abrangendo 

as deliberações, resoluções e pactuacões. 
3 

e) A entidade promove ações de preservação da memória institucional. 2 

f) São adotados processos informatizados de difusão e compartilhamento do 

conhecimento entre todos, com registro das informações institucionais 

relevantes. 

 

3 

g) O Cosems mantém e dissemina informações atualizadas de todas as resoluções 

e demais pactuações da CIB e das CIR em seu estado, e acompanha a 

implementação dos pactos. 

3 

Dimensão 6 – Pessoas 20 

Esta dimensão aborda o sistema de trabalho do Cosems, o desenvolvimento profissional, a saúde e 

a segurança no trabalho 

a) A organização do trabalho do Cosems é baseada em processos capazes de 

atender aos objetivos da instituição. 

3 

b) A organização do trabalho do Cosems está alinhada à sua missão institucional, 

considerando a sua estrutura de cargos e funções.  
2 

c) Há integração entre a Diretoria, secretaria executiva e equipes do Cosems, 

propiciando transparência na tomada de decisão e facilitando o fluxo de 

informações na entidade. 

2 

d)  São identificadas as competências requeridas para o exercício de funções no 

Cosems, tendo em vista as disposições estatutárias e regimentais. 

2 

e) O dimensionamento da força de trabalho está alinhado aos processos e à 

organização do trabalho. 
2 

f) São reconhecidos os esforços das pessoas e equipes, em função dos resultados 
3 



 

que alcançam, num contexto de avaliação continuada e objetiva, tendo em vista as 

diretrizes, objetivos e metas institucionais. 

g) Os empregados são permanentemente avaliados, com base nas competências 

requeridas para o desempenho de suas funções.  

2 

h) São identificadas as necessidades de aprimoramento e de desenvolvimento 

profissional para elaboração de ações de qualificação. 
2 

i) São identificados e tratados os fatores de risco relacionados à saúde 

ocupacional e à segurança no trabalho. 
2 

Dimensão 7 – Processos Organizacionais 20 

Esta dimensão aborda a gestão dos processos de representação dos gestores, finalísticos, de 

parcerias, administrativos e financeiros. 

a) Os processos finalísticos e de parcerias são identificados, organizados e 

consideram a missão institucional. 

3 

b) O papel de representação dos gestores é realizado, controlado e avaliado com 

base nos requisitos apontados pelos gestores municipais do SUS no estado. 
3 

c)  A elaboração e o gerenciamento do orçamento levam em consideração o 

planejamento e o atingimento das metas do Cosems. 
3 

d)  O processo de gestão da execução financeira atende as necessidades da 

organização e possibilita o realinhamento do orçamento às estratégias, quando 

necessário. 

3 

e)  A seleção de fornecedores é realizada levando em consideração, além da 

busca da oferta mais vantajosa, os critérios técnicos e as necessidades em relação 

aos bens a serem adquiridos e os serviços a serem prestados. 

3 

f) O posicionamento técnico-político da instituição é construído a partir de um 

processo de escuta dos gestores nos municípios e nas regiões, considerando as 

questões apontadas pelo apoio, técnico e institucional, do Cosems. 

3 

g) A entidade mantém articulação institucional com entidades representativas de 

prefeitos.  
2 



 
PERCENTUAL 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Não se aplica 
Este campo deverá ser assinalado quando os requisitos da alínea não forem da alçada ou da 
competência da organização, o que implica na computação total dos pontos da alínea. 

 
 
 

0% 

 A prática de gestão é 
inadequada aos 
requisitos da alínea 
ou não 
está relatada. 

 A prática de gestão 
não está 
disseminada. 

 Uso não relatado. 

Não há 
mecanismos de 
avaliação da 
prática de 
gestão 
adequada. 

 A prática de gestão 
adequada não é 
coerente com as 
estratégias e os 
objetivos da 
organização. 

 
 
 
 

 
20% 

 A prática de gestão 
apresentada  é 
adequada para 
alguns dos 
requisitos da alínea. 

 Não apresenta 
características de 
proatividade. 

 A prática de gestão 
adequada está 
disseminada   em 
algumas  áreas, 
processos, produtos 
e/ou partes 
interessadas 
pertinentes. 

 Uso continuado da 
prática para alguns 
dos requisitos. 

 
 
 

Não há 
melhorias 
sendo 
implantadas. 

 A prática de gestão 
demonstra coerência 
com quase todas as 
estratégias e
objetivos organização. 

 Não apresenta 
característica de 
interrelação nem de 
cooperação. 

 
 
 
 

 
40% 

 A prática de gestão 
apresentada  é 
adequada para 
muitos dos 
requisitos da alínea. 

 Não apresenta 
características de 
proatividade. 

 A prática de gestão 
adequada está 
disseminada  em 
muitas áreas, 
processos, produtos 
e/ou pelas partes 
interessadas 
pertinentes. 

 Uso continuado da 
prática para muitos 
dos requisitos. 

 
 
 

Não há 
melhorias 
sendo 
implantadas. 

 
 

 A prática de gestão 
demonstra coerência 
com todas as 
estratégias e
objetivos organização. 

 Não apresenta 
característica de 
interrelação nem de 
cooperação. 

 
 
 

 
60% 

 A prática de gestão 
apresentada  é 
adequada para a 
maioria dos 
requisitos da alínea; 

 O atendimento a 
alguns dos 
requisitos é 
proativo. 

 

 A prática de gestão, 
está disseminada 
em maioria áreas, 
processos, produtos 
e/ou pelas partes 
interessadas 
pertinentes. 

 Uso continuado da 
prática para a 

maioria requisitos. 

A prática de 
gestão 
apresenta 
melhorias 
sendo 
implementadas 
para alguns dos 
requisitos. 

 A prática de gestão 
demonstra coerência 
com todas as 
estratégias e
objetivos organização. 

 Apresenta 
característica de 
interrelação com a 
maioria das outras 
práticas de gestão 

 Não apresenta 
característica de 
cooperação. 



 
Notas: 

1) A marcação 0% no Critério "Enfoque" implica em nota zero nos demais critérios de avaliação, 
que também deverão ser assinalados em 0% nos campos dos outros Critérios (Aplicação, 
Aprendizado e Integração).  

2)Abrangência: “alguns” (> 0 e ≤ 1/4); “muitos” (>¼ e ≤ 1/2); “maioria” (> 1/2 e ≤ 3/4); “Quase 
todos” (> 3/4 e < 1) “todos” (=1/1) 

 
 
 
 

 
80% 

 A prática de gestão 
apresentada é 
adequada para a 
quase todos dos 
requisitos da alínea; 

 O atendimento a 

muitos dos 
requisitos é 
proativo. 

 A prática de gestão, 
está  disseminada 
em quase todas 
áreas, processos, 
produtos e/ou pelas 
partes interessadas 
pertinentes. 
Uso continuado da 
prática para a quase 
todos requisitos. 

 

 
A prática de 
gestão 
apresenta 
melhorias sendo 
implementadas 
para muitas os 
requisitos. 

 A prática de gestão 
demonstra coerência 
com todas as 
estratégias e 
objetivos. 

 Apresenta 
característica de 
interrelação com 
quase todas as outras 
práticas de gestão, 
havendo cooperação 
entre maioria das 
áreas da organização 
na sua 
implementação, 
quando apropriado. 

 
 
 
 

 
100% 

 A prática de gestão 
apresentada é 
adequada para 
todos os requisitos 
da alínea; 

 O atendimento a 
maioria dos 
requisitos é 
proativo. 

 A prática de 
gestão, está 
 disseminada em
 todas áreas, 
processos, 
produtos  e/ou 
pelas partes 
interessadas 
pertinentes. 

 Uso continuado da 
prática para todos 
requisitos. 

 

A prática de 
gestão 
apresenta 
melhorias 
sendo 
implementadas 
para a maioria 
os requisitos. 

 A prática de gestão 
demonstra coerência 
com todas as 
estratégias e 
objetivos. 

 Apresenta 
característica de 
interrelação com 
todas as outras 
práticas de gestão, 
havendo cooperação 
entre quase todas as 
áreas da 
organização
na 
sua 
implementação, 
quando 
apropriado. 


