
LEVE A GESTÃO DA SUA EMPRESA
A UM NOVO NÍVEL: O DA EXCELÊNCIA



O e-selfie é uma ferramenta online 
desenvolvida pelo Excelência SC para 
facilitar o diagnóstico da gestão de 
empresas e organizações, utilizando o 
Modelo de Excelência em Gestão 
(MEG), utilizado por milhares de 
empresas no mundo.

É uma solução prática, atual e que dá a 
oportunidade de saber qual o grau de 
maturidade de gestão da empresa e ao 
final, ter identificadas num relatório 
todas as oportunidades de melhorias 
para levar a gestão a um novo nível: o 
da excelência.



1º ENCONTRO
TÉCNICO
VIRTUAL

AUTO
AVALIAÇÃO

ONLINE

ELABORAÇÃO
DO RELATÓRIO
DE AVALIAÇÃO

2º ENCONTRO
TÉCNICO
VIRTUAL

ELABORAÇÃO
DO PLANO DE
MELHORIAS

ETAPAS DO E-SELFIE



Nesta etapa, você responderá algumas questões referentes à gestão da sua 
empresa. São informações fundamentais que o Modelo de Excelência em 
Gestão leva em conta para realizar o seu diagnóstico.

• Conteúdo: preparamos pequenos vídeos que explicarão passo a passo o 
Modelo de Excelência em Gestão para facilitar as suas respostas.

• Quiz: quer saber se você compreendeu o Modelo? Responda o nosso quiz!

• Questionário: A fidelidade do diagnóstico depende das suas respostas. Por 
isso, responda as questões de forma que retratem ao máximo a realidade da 
sua empresa. Diferente do quiz, aqui não há resposta certa ou errada, ok? 

AUTO-AVALIAÇÃO ONLINE



Depois de receber as suas respostas, um profissional do 
Excelência SC vai fazer uma reunião online com você para 
tirar as dúvidas. Isso é muito importante para esclarecer 
qualquer problema decorrente de interpretação das 
respostas.

1º ENCONTRO TÉCNICO VIRTUAL
PARA VALIDAÇÃO DAS RESPOSTAS



Dúvidas esclarecidas, respostas validadas. A partir dessas 
valiosas informações, elaboraremos o Relatório de Avaliação.

Esse documento poderoso vai diagnosticar a sua gestão, 
identificando os seus pontos fortes, onde há oportunidades para 
ser ainda melhor e avaliar inclusive o nível de maturidade das 
suas práticas de gestão numa escala mundial.

ELABORAÇÃO DO
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO



Enviaremos o Relatório de Gestão para que você faça uma 
leitura prévia.

Uma segunda reunião é realizada para que possamos 
apresentar detalhadamente o diagnóstico, esclarecendo suas 
dúvidas e apontando onde há oportunidades de melhorias.

2º ENCONTRO TÉCNICO VIRTUAL
APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO



Diagnóstico apresentado, oportunidades apontadas.

Agora é com você: crie um plano de ação 
para aproveitar todas as oportunidades de melhorias e 
levar a sua gestão a um novo nível: o da excelência.

ELABORAÇÃO DO
PLANO DE MELHORIAS



DÊ O PRIMEIRO PASSO!

INVESTIMENTO: R$ 1.299,00 (em até 4x)

O que o e-seflie compreende:

• Solução 100% online: que reduz custos e otimiza tempo
• Acesso ao ambiente de aprendizado a distância do Excelência SC
• Conteúdo exclusivo sobre o Modelo de Excelência de Gestão (MEG), uma 

metodologia utilizada mundialmente por milhares de empresas.
• Solução que corresponde a 20 horas técnicas de consultoria
• Duas reuniões técnicas online com consultores especializados no MEG
• Suporte remoto durante todo o processo do diagnóstico
• Elaboração do Relatório de Avaliação com o diagnóstico da sua gestão e das 

oportunidades de melhorias




