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RESUMO
Este estudo teve por objetivo avaliar a videoconferência como estratégia de
Educação Continuada em Rede, no desenvolvimento de profissionais da Atividade
Assistência Odontológica do Sesc, no período de 2011 a 2012, à luz das dimensões
da qualidade: eficiência, economicidade, equidade, eficácia e efetividade. Os dados
foram coletados em documentos institucionais e por meio de questionário, entrevista
e depoimento. O questionário foi aplicado a 23 profissionais responsáveis pela
Atividade Assistência Odontológica do Sesc. O roteiro de entrevista foi aplicado a
seis profissionais do Departamento Nacional, atuantes nas Gerências de
Planejamento e Orçamento, de Desenvolvimento Técnico, de Saúde e de Estudos e
Pesquisas. O depoimento foi coletado de uma professora, Doutora em Educação, da
Universidade Federal de Santa Catarina. De acordo com os resultados
apresentados, pode-se inferir que a videoconferência demonstrou ser uma estratégia
mais eficiente e econômica, em relação às ações presenciais, além de equitativa.
Contudo, de acordo com as opiniões dos envolvidos, é parcialmente eficaz e efetiva
para o desenvolvimento dos profissionais da Atividade Assistência Odontológica do
Sesc em nível nacional.
Palavras-chave: Avaliação. Qualidade. Videoconferência. Educação Continuada.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the videoconference as continuing education strategy in
network, on the development of professionals in the Dental Assistance Activity of
Sesc, in the period from 2011 to 2012. The following quality dimensions were
considered: efficiency, economy, equity and effectiveness. The data was collected
from institutional documents and through a questionnaire, interview script and a
personal experience account. The questionnaire was applied to 23 professionals
responsible for Dental Assistance Activity of Sesc. The interview script was applied to
six National Department professionals of the areas in the Planning and Budget,
Technical Development, Health, and of the Studies and Research. The statement
was taken from a professor, a Doctor of Education, from the Federal University of
Santa Catarina. According to the results, it can be inferred that the videoconference
has demonstrated to be a more efficient and cost-effective strategy in relation to
face-to-face actions, as well as equitable. However, according to the opinions of
those involved, it is partially effective and efficient for the development of
professionals in the Dental Assistance Activity of Sesc at the national level.
Keywords: Evaluation. Quality. Videoconferencing. Continuing Education.
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1 O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO E A PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR
SOCIAL
No Brasil, a década de 1940 foi um período marcado pela democratização, pelo
adensamento do processo de industrialização e pelo acirramento dos conflitos entre
capital e trabalho. Em meio à transformação do país em um Estado mais urbano e
mais industrial, representantes das classes produtoras, reunidos na Primeira
Conferência das Classes Produtoras (I CONCLAP) apresentaram, em maio de 1945,
propostas de práticas educativas que resultaram na criação de instituições nas áreas
de educação e trabalho, e educação social. (AMOÊDO, 2010).
A I CONCLAP, realizada de 1 a 6 de maio de 1945, em Teresópolis, no Rio de
Janeiro, foi convocada pela Federação das Associações Comerciais e da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e reuniu representantes de associações
rurais, comerciais e industriais, para discutir os problemas relacionados à qualidade de
vida dos trabalhadores urbanos: combate à pobreza, aumento da renda nacional,
desenvolvimento das forças econômicas e da justiça social. Os principais pontos
tratavam da necessidade de “promoção de serviços de bem-estar social, incluindo
ações de saúde e educação, cooperativas, salários mais justos, melhor seguro social,
seguro de acidentes, férias”. (AMOÊDO, 2010, p. 15).
Dentre os acordos firmados na Conferência, destacaram-se: a criação da
Confederação Nacional do Comércio (CNC), do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac), do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Social do
Comércio (Sesc).
Segundo Amoêdo (2010), com base em experiências bem sucedidas de
preenchimento do tempo (livre) dos trabalhadores, como a do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai), em 1942, e a do Serviço de Recreação Operário
(SRO) em 1943, em uma carta de intenções ao governo – a Carta da Paz Social – os
empresários concluem seus anseios no que diz respeito ao assunto.

Os empregadores e empregados que se dedicam, no Brasil, aos
vários ramos de atividade econômica reconhecem que uma sólida
paz social, fundada na ordem econômica, há de resultar
precipuamente de uma obra educativa, por meio da qual se consiga
fraternizar os homens, fortalecendo neles os sentimentos de
solidariedade e confiança. (SESC, 2012a, p. [?]).
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Foi então que, por meio do Decreto-lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946, o
Presidente da República atribuiu à Confederação Nacional do Comércio o encargo de
criar e organizar o Serviço Social do Comércio, uma entidade sem fins lucrativos, com
a finalidade de “planejar e executar, direta ou indiretamente, medidas que contribuam
para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas
famílias, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade”.
(SESC, 2012b, p. 9).
No início, a atuação do Sesc desenvolveu-se principalmente nos setores em
que a ação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões se mostrasse insatisfatória. A
cobertura maior era dada às atividades de combate à tuberculose, de assistência à
maternidade e à infância, além da assistência alimentar e odontológica.
Segundo as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc:
Reconhecendo os problemas sociais como “problemas de massa e
como problemas de estrutura”, o idealizador do Sesc definia a ação
do serviço social como instrumento de, não apenas, alívio de
situações individuais desfavoráveis, mas também de transformação e
progresso social. (SESC, 2012b, p. 9).

Embora caiba ao Estado o atendimento das necessidades da população, os
comerciários, grande parte com renda baixa ou muito baixa, constituem um
contingente de trabalhadores “cujo salário é insuficiente para atender às suas
necessidades básicas e às de suas famílias”. (SESC, 2012b, p. 9).
Diante disso, as entidades de serviço social – públicas e privadas –
apresentavam, em suas missões, contribuições suplementares, enquanto as soluções
estruturais não eram implementadas, visando à melhoria geral da qualidade de vida
da população e contribuindo com esforço geral de desenvolvimento e do progresso.
Entretanto, este mesmo referencial fundamentava a missão primeira daquelas
entidades, ou seja, sua missão não era a de buscar soluções estruturais, definitivas e
universais (funções do Estado), mas sim a de “atuar o espaço da ausência dessas
soluções" (SESC, 2012a, p. 10). O Sesc atendia a um contingente significativo desses
trabalhadores e seus dependentes, promovendo ações que geravam condições
essenciais para o desenvolvimento sustentado, com autonomia, capacidade de
autodeterminação e vontade de assumir responsabilidades.
Sendo uma instituição que corresponde ao modelo de composição jurídico-
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privada, o Sesc se configura como entidade de prestação de serviços, de caráter
socioeducativo, cuja atuação se dá no âmbito do bem-estar social nas áreas de
saúde, cultura, educação, lazer e assistência, com o objetivo de “contribuir para a
melhoria das condições de vida da sua clientela". (SESC, 2012a, p. 11).
Segundo as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, são duas as finalidades que
deram origem à entidade:
1. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
trabalhadores no comércio e seus dependentes;
2. Contribuir, no âmbito de suas áreas de ação, para o
desenvolvimento econômico e social, participando do esforço
coletivo para assegurar melhores condições de vida para todos.
Entenda-se por qualidade de vida as condições materiais e
imateriais da existência do trabalhador e de sua família, as
condições de emprego e de salário que garantem essas
condições e o estado físico, psíquico e social dos componentes
do grupo familiar. (SESC, 2012a, p. 12).

A partir de tais finalidades, a missão institucional do Sesc está assim
apresentada:
Contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a
melhoria da qualidade de vida do trabalhador do setor do comércio
de bens e serviços, prioritariamente de baixa renda, através de
serviços subsidiados e de excelência. (SESC, [200-]).

A clientela preferencial do Sesc é composta por empregados de menor
renda do comércio de bens, serviços e turismo e por seus dependentes, “que
terão facilitado seu acesso aos serviços/atividades oferecidos pela entidade,
mediante o estabelecimento de critérios relativos que assegurem essa
preferência” (SESC, 2012a, p. 13). Além desses, são também admitidos, sob a
classificação de usuários do Sesc, os demais cidadãos que não estejam
enquadrados na categoria de comerciários e dependentes, desde que em
conformidade com o documento que regulamenta a matéria. Ainda, em casos de
serviços ou atividades voltados para o atendimento de grandes contingentes,
poderão ser estendidos à comunidade.
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1.1 ABRANGÊNCIA NACIONAL E EXCELÊNCIA PROFISSIONAL
Em 2012, o Sesc estava presente em 441 unidades fixas e 123 unidades
móveis, realizando ações em mais de 2,2 mil municípios do país. Por ser uma
entidade de tamanha abrangência e particularidade, o Sesc necessita de normas que
orientem o trabalho desenvolvido, de modo a manter a unidade do sistema. Para
tanto, o Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc-DN), órgão
executivo da Administração Nacional (AN) do Sesc, tem a missão de “liderar o sistema
Sesc em seu processo de definição de diretrizes e políticas, de desenvolvimento
técnico e de afirmação institucional, com vistas à realização plena de sua missão”.
(SESC, 2011c, p. 9).
Em Regulamento, aprovado pelo Decreto nº 61.836/67, conforme descrito
na Legislação do Sesc (2008, p. 26), ao Sesc-DN compete, entre outras
atribuições:
a) elaborar as diretrizes gerais da ação do Sesc, a serem aprovadas
pelo Conselho Nacional, e baixar normas gerais para sua aplicação,
verificando sua observância; [...]
i) elaborar e executar programas à formação e treinamento de
pessoal técnico, necessários às atividades específicas da entidade, e
baixar normas para sua seleção, prestando assistência aos
Departamentos Regionais;
j) elaborar e executar normas e programas para bolsas de estudo, no
país e no estrangeiro, visando ao aperfeiçoamento técnico do seu
próprio pessoal e do pessoal dos órgãos regionais [...]

Em 2004, no exercício de suas atribuições regimentais, o Conselho Nacional do
Serviço Social do Comércio aprovou as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, cujo
objetivo é manter a instituição atualizada em relação às mudanças políticas,
econômicas e sociais do país. Em 2005, o Conselho Nacional aprovou as primeiras
diretrizes quinquenais orientadoras da ação programática do Sesc.
As Diretrizes para o Quinquênio são orientações precisas, porém adaptáveis às
realidades regionais, que direcionam também o apoio e o auxílio do Sesc-DN aos
Departamentos Regionais (DDRR), quando necessário, além de servir de base à
elaboração dos Programas de Trabalho anuais. Segundo o parecer do Relator das
Diretrizes para o Quinquênio 2011-2015, Diretor Geral do Departamento Nacional, “ao
lado das Diretrizes Gerais de Ação do Sesc, as Diretrizes Quinquenais são os
principais instrumentos garantidores da unidade em nosso sistema federativo”. (ABIABIB, 2010, p. 9).
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Em 2010, o Conselho Nacional do Sesc, por meio da Resolução nº 1195
(SESC, 2010a, p. 11), aprovou o documento que estabelece 12 diretrizes para o
quinquênio de 2011-2015, dentre as quais estão destacadas a 6ª e a 10ª diretrizes,
utilizadas neste estudo: priorizar o desenvolvimento profissional e a ação modelar nos
Programas de Educação, Saúde e Assistência.
Dentre os referenciais institucionais, observa-se que o desenvolvimento técnico
sempre foi entendido pelo Sesc como um importante instrumento de planejamento,
para o cumprimento de sua missão, por isso é tratado como prioridade. Considerando
o fato de ser uma entidade federativa que está presente em todos os estados, faz-se
necessário formar um quadro profissional composto por pessoas qualificadas e
atualizadas para o exercício de suas funções.
Historicamente o Sesc-DN sempre incentivou o desenvolvimento técnico de
seus servidores, haja vista as alíneas “i” e “j” do Regulamento do Serviço Social do
Comércio, já citadas, e os diversos atos, normas e despachos que normatizam as
atividades voltadas para este fim, tais como as Normas para a Programação de
Bolsas de Estudo (SESC, 1968); a Proposta de Procedimentos para a organização do
processo de solicitação de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e língua
estrangeira (SALMITO, 1992); o Programa de Bolsa de Idiomas no Departamento
Nacional e na Estância Ecológica Sesc Pantanal (SESC, 2003) e o incentivo à
formação profissional no Departamento Nacional e na Estância Ecológica Sesc
Pantanal (SESC, 2006). Esses são alguns dos exemplos que dizem respeito à
preocupação da instituição em incentivar o desenvolvimento de seus profissionais.
A importância dada pela instituição à capacitação e ao desenvolvimento
profissional mereceu menção específica no texto de apresentação do Departamento
Nacional, no web site da instituição:

Para alinhar estratégias nacionais e regionais, o Departamento
Nacional do Sesc realiza treinamentos e promove cursos de
capacitação para profissionais da entidade em todo país. Tais
eventos integram representantes dos projetos em todos os estados e
acontecem em tempo real por meio da rede de desenvolvimento
técnico. Com a transmissão via Internet, profissionais do Sesc
mantêm contatos constantes e conhecem as diferentes realidades
presentes em cada estado. Fóruns, palestras e aulas também são
transmitidos pela rede de programas à distância. É dessa forma que
o Departamento Nacional multiplica conhecimentos e leva seus
projetos aos Departamentos Regionais. (SESC, 2012d).
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1.2 A REDE SESC DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO
Para garantir o cumprimento de sua missão, o Sesc-DN constituiu, por meio
da Resolução Sesc nº 1022/02, a Gerência de Desenvolvimento Técnico (GDT),
subordinada à Divisão de Planejamento e Desenvolvimento. No Art. 15, do
Regimento Interno do DN, estão apresentadas as cinco incumbências regimentais
da gerência. Destas, destacam-se duas:

c) apoiar as ações de desenvolvimento técnico dos Departamentos
Regionais,
implantando e coordenando a
Rede de
Desenvolvimento Técnico;
d) acompanhar e avaliar os treinamentos desenvolvidos pela Divisão
de Programas Sociais para os Departamentos Regionais
assegurando, conjuntamente, sua compatibilidade com as
diretrizes programáticas e modelos técnicos. (SESC, 2004b, p. 3,
grifo nosso).

A Rede de Desenvolvimento Técnico (RDT) é uma estratégia do Sesc-DN,
coordenada pela Gerência de Desenvolvimento Técnico, para a formação de
equipes de qualidade (SESC, 2006). Tal estratégia foi potencializada com a
implantação de Núcleos de Desenvolvimento Técnico em alguns Departamentos
Regionais, constituídos como nodos de uma rede maior.
Embora o desenvolvimento técnico no Sesc sempre tivesse destaque nos
documentos institucionais basilares, foi com o estabelecimento da 10ª Diretriz para o
Quinquênio 2006-2010 que as ações da RDT ganharam referência:
[...] para atingir-se o objetivo, da formação de equipe de qualidade, [...]
torna-se necessário a implantação de um sistema de Educação
Corporativa a ser implementado e desenvolvido através da RDT –
Rede de Desenvolvimento Técnico, centralizada no Departamento
Nacional e com ramificações em todos os DDRR mediante os NDT –
Núcleos de Desenvolvimento Técnico. (SESC, 2006, p. 12).

Esta

diretriz

viabilizou

a

implementação

de

uma

tecnologia

que

complementaria as ações presenciais praticadas. Por meio da RDT, foi implantado,
em 2006, o sistema de videoconferência, como estratégia para a Educação
Continuada em Rede, dando novo formato às ações e intensificando o intercâmbio
entre os participantes e o sistema Sesc como um todo.
Nos 10 primeiros anos de existência, a Gerência de Desenvolvimento
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Técnico, através da RDT, apoiou e realizou ações de capacitação para servidores do
Departamento Nacional, dos Departamentos Regionais e dos Projetos Especiais do
Sesc-DN: Estância Ecológica Sesc Pantanal, Escola Sesc de Ensino Médio e
OdontoSesc.
O Quadro 1 apresenta as 50 ações de capacitação veiculadas por
videoconferência nos anos de 2011 e 2012, e possibilita dimensionar a variedade
de ações.
No Programa Saúde, chama-se a atenção para a concentração de ações
realizadas para profissionais da Atividade Assistência Odontológica, visto que o
presente estudo tem este público como parte interessada. Ao todo foram sete ações
em dois anos, enquanto nos demais Programas, a oferta foi variada por público.
Quadro 1 - Títulos de videoconferências realizadas por programa (2011 e 2012)
Programa

Título

1. Análise de pontos de função
2. Workshop: IBM/DB2 versão 9
3. Lotus domínio/notes v8 para administradores
4. Cobit 4.1 e Itil v3
5. Comunicação interna como ferramenta de gestão
6. Rupturas do contemporâneo
Administração
7. Fórum dos estagiários
8. Gestão estratégica da marca
9. Uso da videoconferência na Educação Continuada
10. Sociedade brasileira interpretada por seus clássicos
11. Elaboração e coordenação de projetos T&D de acordo com as
diretrizes da Norma ISO 10015

Cultura

Educação/
assistência

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Música em curso
Competência em informação
Programação em literatura no Sesc
Literatura indígena
Artes visuais 1 - Portinari
Teatro infantil
Música em curso
Música na escola
Educação infantil - perspectivas do brinquedo e do brincar
Cantos de trabalho proposta de trabalho do cotidiano do PHE
Artes na educação infantil
A supervisão de estágio no PEBE
O trabalho com projetos para as séries finais do ensino
fundamental (6º ao 9º ano)
Redes comunitárias - atividade ação comunitária
II fórum - regulamentação da Lei de estágio nº 11.788/08
Gerontologia
Da Rio 92 a Rio+20
O uso do audiovisual nas ações de divulgação científica

(Continuação)
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(Continuação)
Programa
Educação/
assistência

Título
11. Gestão participativa e democrática
1.
2.
3.
4.

Lazer

Saúde

Projetos de Turismo Social em destaque
Operação de eventos em meios de hospedagem
Turismo com acessibilidade
Atividade esportiva na infância e adolescência - implantação de
projetos
5. Governança hoteleira
6. Esporte e atividade física destinados à pessoa com deficiência
(PCD)
7. Brincando nas férias
8. Atualização e tendências dos esportes
9. Governança hoteleira módulo II
10. Operação de eventos em meios de hospedagem – módulos II e
III
11. Iniciação esportiva
1. Odontologia - fluoreto “sistêmico”
2. Odontologia - dentística
3. Odontologia - sustentabilidade
4. Atualização em hepatites virais
5. Sexualidade do idoso
6. Odontologia - atualização em dentística restauradora
7. Odontologia - saúde coletiva
8. Odontologia - avaliação qualitativa
9. Odontologia - estética em odontologia

Fonte: A autora (2012).

1.3 A ATIVIDADE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NO
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DE SEUS PROFISSIONAIS

SESC

E

O

Ao longo de sua história, o Sesc realizou suas ações de saúde em práticas de
nutrição, saúde bucal, medicina de apoio e difusão de conhecimentos, contribuindo
para a aquisição de hábitos de preservação, concentrando recursos em ações de
caráter curativo e de suplementação. As Diretrizes Gerais de Ação do Sesc
dispõem, especificamente, que tal esforço:
[...] tem permitido ao Sesc oferecer à sua clientela serviços de bom
nível de qualidade e apresentar-se como referência para as demais
entidades que atuam no campo da saúde com populações de menor
renda. [...] Uma ação modernizadora de metodologias e
equipamentos deverá ser a diretriz orientadora da ação do Sesc nas
atividades de odontologia e nutrição, no sentido de ampliar e
rentabilizar esses serviços, frente ao quadro geral da situação de
saúde da população e dos recursos existentes para atendê-la.
(SESC, 2012a, p. 25 e 28).
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O Programa Saúde atua em quatro frentes: Nutrição, Educação em Saúde,
Assistência Médica e Assistência Odontológica. De acordo com a Classificação
Funcional Programática (SESC, 2004a), a Atividade Assistência Odontológica está
assim definida:
Consiste em ações destinadas à promoção, proteção e recuperação
da saúde bucal, através das modalidades de clínicas odontológicas,
geral e especializada, e de atendimentos de emergência.
Compreende as realizações de consultas odontológicas. (SESC,
2004a, p. 5).

Segundo o Modelo Assistência Odontológica, Módulo Político (SESC, 2011b),
desde o final da década de 1940, por meio da ampliação da oferta de atenção à
saúde bucal do comerciário e seus dependentes, o Sesc vem contribuindo com o
Estado. Essa contribuição ocorre, porque o papel da Atividade Assistência
Odontológica no campo da saúde é priorizar a saúde bucal no âmbito da Instituição,
sendo de natureza complementar às ações desenvolvidas pelo setor público.
Até 2012, a Atividade contava com aproximadamente 1.600 profissionais e
cerca de 275 clínicas físicas e móveis, unidades denominadas OdontoSesc, em
todos os estados da federação. O OdontoSesc leva assistência odontológica e
educação em saúde bucal às comunidades da periferia das grandes cidades e de
cidades do interior.
Tendo como referência as atuais Diretrizes para o Quinquênio 2011-2015,
chama-se a atenção para duas delas, que têm relação direta com o presente estudo
avaliativo: a 6ª Diretriz – Priorizar o Desenvolvimento Profissional – que orienta as
ações da RDT; e a 10ª – Ação Modelar nos Programas Educação, Saúde e
Assistência – por ser orientadora das ações dos profissionais do campo da saúde,
mais especificamente da Atividade Assistência Odontológica, parte interessada do
estudo.
A 6ª Diretriz, Priorizar o Desenvolvimento Profissional, amplia o definido no
quinquênio anterior e preconiza que:

Fundada na convicção da importância do desenvolvimento
profissional, tornam-se necessárias a ampliação e o aperfeiçoamento
do sistema de Educação Continuada já implementado através da
Rede de Desenvolvimento Técnico - RDT, centralizada no
Departamento Nacional e com ramificações em todos os
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Departamentos Regionais, mediante os Núcleos de Desenvolvimento
Técnico - NDT ou equivalente.
A qualidade do trabalho do Sesc deve ser garantida, sobretudo, pela
competência profissional de seu quadro técnico, em suas áreas de
formação. (SESC, 2010a, p. 16).

Tal diretriz reforça o disposto no Art. 15 do Decreto nº 61.836/67, do
Regulamento do Sesc, nas alíneas “i” e “j”, que destacam a importância do
treinamento, aperfeiçoamento e desenvolvimento técnico na instituição.
A 10ª Diretriz, Ação Modelar nos Programas Educação, Saúde e Assistência,
recomenda:
[...] Assim, nos Programas Educação, Saúde e Assistência, o objetivo
deve ser o de excelência, ou seja, criar, aperfeiçoar e estabelecer
concepções e modelos de trabalho que possam ser adotados e
replicados por outras organizações e pelo próprio Estado,
ressaltando-se que a ênfase a ser dada no programa saúde é nas
ações de prevenção e promoção. (SESC, 2010a, p. 18).

Diante da amplitude do trabalho desenvolvido na atividade e do quantitativo
de profissionais que nela atuam em todo o Brasil, é de fundamental importância o
investimento na capacitação e no desenvolvimento técnico, de modo a atender aos
padrões de qualidade e aos objetivos institucionais.
Tabela 1 - Unidades de atendimento da Atividade Assistência Odontológica do Sesc,
pontos de recepção de videoconferência e Faculdades de Odontologia no Brasil

2
2
2
2
3
3
7
3
5
11

Particular

RO
AC
AM
RR
PA
AP
TO
MA
PI
CE

Municipal

Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Norte
Nordeste
Nordeste
Nordeste

N° de
Faculdades
de
Odontologia
no Brasil**

Estadual

Unidade
Federativa

Dependência
Administrativa**

Pontos de
recepção de
Videoconferên
cia do Sesc *

Federal

Região

Unidades de
Assistência
Odontológica
do Sesc*

6
6
10
4
9
5
6
3
9
12

3
1
7
1
3
2
3
4
4
4

1
1
1
1
1

1
1
-

1
-

3
1
5
1
2
2
2
3
2
3

(Continuação)
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(Continuação)

Estadual

Municipal

Particular

Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Nordeste
Sudeste
Sudeste
Sudeste
Sudeste
Sul
Sul
Sul
CentroOeste
CentroOeste
CentroOeste
CentroOeste

Unidades de
Pontos de
Assistência
recepção de
Odontológic Videoconferênci
a do Sesc*
a do Sesc *

Dependência
Administrativa**
Federal

Região

Unidade
Federativa

N° de
Faculdades
de
Odontologia
no Brasil**

RN
PB
PE
AL
SE
BA
MG
ES
RJ
SP
PR
SC
RS

6
3
8
4
4
14
19
7
13
28
21
35
43

6
6
13
5
4
8
18
8
12
1
10
25
9

3
5
6
2
2
9
24
4
20
45
14
9
13

1
2
1
1
1
1
5
1
2
1
1
3

1
1
1
2
1
1
6
4
-

5
2
-

1
2
4
1
1
6
18
3
17
34
9
6
10

MS

6

3

3

1

-

-

2

MT

6

8

3

-

-

-

3

GO

10

6

4

1

-

-

3

DF

8

2

5

1

-

-

4

Total geral

275

214

203

8

148

28 19

Fonte: A autora (2012).
* Dados do Sesc-DN (2012), incluindo Estância Ecológica Sesc Pantanal e OdontoSesc
Departamento Nacional.
** Dados do Conselho Federal de Odontologia (2012).

No que diz respeito à formação de odontólogos no país, dados obtidos no
Conselho Federal de Odontologia (2012), juntamente com dados do próprio Sesc,
permitiram traçar um paralelo de distribuição da oferta de Faculdades de
Odontologia existentes no Brasil, com as unidades de atendimento em Assistência
Odontológica do Sesc e os pontos de recepção de videoconferência.
Pode-se verificar que o quantitativo de instituições federais que oferecem
graduação em Odontologia corresponde a 13% do total de Faculdades (Tabela 1).
Comparada à quantidade de pontos de recepção de videoconferência instalados
pelo Sesc, que é uma instituição federativa, a estratégia de utilização de tal
tecnologia para atualização profissional na maior parte supera a oferta local.
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Gráfico 1 - Oferta de unidades de atendimento de odontologia do Sesc, de pontos de
recepção de videoconferência e de faculdades de odontologia por região
99

93

58

66

63

46
39
21

Norte

36
29

27

22
9

7

40

36

Nordeste

15
4
Sudeste

4

3
Sul

Centro
Oeste

Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 1 resume os dados da Tabela 1, por região política do país. Nele
encontra-se a relação entre os totais de unidades de atendimento do Sesc (fixas e
móveis), pontos de recepção de videoconferência e Faculdades de Odontologia, por
região. Observa-se que a maior oferta de Faculdades de Odontologia (nas esferas
federal, estadual, municipal e privada) concentra-se na Região Sudeste, com 93
instituições (46% do total). Em seguida está a Região Nordeste, com 39 instituições
(19%) e a Sul, 36 instituições (18%). Os menores percentuais encontram-se nas
Regiões Norte, 27 instituições (13%) e Centro Oeste, 15 instituições (7%).
Observa-se, também, que somente na Região Sudeste a oferta de Faculdades
de Odontologia (93) supera a oferta do Sesc, tanto de unidades de atendimento de
Odontologia (66) quanto de pontos de recepção de videoconferência (36).
Tais dados demonstram que a atuação do Sesc se dá de forma ampliada,
para além do atendimento, conforme apresentado no Modelo Assistência
Odontológica, Módulo Político, no que se refere à contribuição do Sesc com o
Estado, complementando as ações desenvolvidas especialmente pelo setor público.
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1.4 UM OLHAR INTERNO
A partir de indagações e inquietações a cerca da qualidade do sistema de
videoconferência como estratégia de Educação Continuada em Rede (ou a
distância), no desenvolvimento dos profissionais do Serviço Social do Comércio
(Sesc), deu-se início a um levantamento que possibilitou este estudo.
A autora, Assessora Técnica do Sesc-DN, lotada na gerência responsável
pela gestão do sistema de videoconferência, Gerência de Desenvolvimento
Técnico, desempenhava na ocasião do estudo, dentre outras funções, a
coordenação de projetos de Educação Continuada, presenciais e em rede, via
videoconferência.
Com base em dados e informações internas, surgiu uma primeira questão:
existe

um

processo

sistematizado

de

acompanhamento

das

ações

por

videoconferência que possibilite uma avaliação? Diante da resposta negativa, surgiu,
então, outra questão: as partes envolvidas (propositores da implementação do
sistema de videoconferência, equipes técnicas idealizadoras das ações de
capacitação e os profissionais que delas participam) possuem informações sobre a
qualidade das ações de modo a poder usá-las, para tomar decisões? O que eles
pensam a respeito? Que olhar têm sobre estas questões?
Nos seis primeiros anos de utilização do sistema, foram realizadas 435 ações
por videoconferência. Embora as capacitações técnicas tivessem maior destaque, o
sistema também foi utilizado para reuniões nacionais, regionais e internacionais,
reuniões com assessorias externas, entrevistas de seleção de alunos para a Escola
Sesc de Ensino Médio, treinamento de novos procedimentos, apresentações de
documentos, lançamento de publicações institucionais, lançamento de projetos,
dentre outros.
Entretanto, o cerne do problema não está no aumento da utilização do
sistema ao longo dos anos, pois este dado indica que o Sesc-DN acompanha as
tendências mundiais de otimização de recursos por meio da tecnologia. O fato está
na ausência de avaliação sistematizada do processo

de treinamento e

desenvolvimento como um todo, capaz de gerar insumos aos tomadores de
decisão.
A NBR ISO 10015:2001 é a norma brasileira que dá diretrizes para
treinamento. Segundo ela (ABNT, 2011), treinamento é um processo dividido em
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quatro estágios: (a) definição de necessidades de treinamento; (b) projeto e
planejamento do treinamento; (c) execução do treinamento e (d) avaliação dos
resultados do treinamento.
Dos quatro estágios recomendados pela Norma, a metodologia adotada pelo
Departamento Nacional do Sesc para a realização das ações de capacitação
(presenciais ou em rede) segue, sistematicamente, apenas dois: os estágios “b”
(projeto e planejamento do treinamento) e “c” (execução do treinamento).
Segundo a NBR ISO 10015:2001 (ABNT, 2011, p. 7), a avaliação dos
resultados do treinamento tem por finalidade confirmar se os objetivos da
organização e do treinamento foram alcançados, ou seja, se o treinamento foi eficaz.
A norma recomenda, ainda, que as avaliações sejam feitas a curto e longo prazos, e
que sejam conduzidas de acordo com critérios pré-estabelecidos, incluindo coleta de
dados e elaboração de relatório que forneça insumos para a monitoração do
processo.
Além da dimensão da eficácia preconizada na Norma, este estudo também
contemplou outras quatro dimensões da qualidade, tão relevantes quanto a primeira.
São elas: a economicidade, a eficiência, a efetividade e a equidade.
Embora o Sesc-DN não seja certificado e, portanto, autônomo na definição de
seus processos, o estudo utilizou a Norma como referência, no que diz respeito ao
estágio “d”, que trata da avaliação dos resultados do treinamento.
A conceituação dessas cinco dimensões segue a referência do Manual de
Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 1992), que vem a
ser um tribunal administrativo, responsável por julgar as contas de administradores
públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais.

1.5 OBJETIVO E QUESTÕES AVALIATIVAS
Diante deste cenário, o presente estudo teve por objetivo avaliar a
videoconferência como estratégia de Educação Continuada em Rede, no
desenvolvimento de profissionais da Atividade Assistência Odontológica do Sesc, no
período de 2011 a 2012.
Para tanto, pretendeu-se responder às seguintes questões:
1) Até que ponto uma ação de capacitação por videoconferência pode ser
considerada eficiente e econômica em relação às ações presenciais de
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desenvolvimento técnico dos profissionais da Atividade Assistência Odontológica do
Sesc, em nível nacional?
2) Até que ponto as ações de capacitação por videoconferência podem ser
consideradas eficazes e equitativas no desenvolvimento técnico dos profissionais da
Atividade Assistência Odontológica do Sesc, em nível nacional?
3) Até que ponto a videoconferência pode ser considerada uma estratégia
efetiva para o desenvolvimento dos profissionais da Atividade Assistência
Odontológica do Sesc, em nível nacional?

1.6 JUSTIFICATIVA
Priorizar o desenvolvimento profissional é uma Diretriz do Sesc. Logo, para
garantir o acesso dos profissionais a informações e conhecimentos em um mesmo
espaço de tempo, e em nível nacional (considerando a dimensão territorial que torna
as ações de capacitação presenciais onerosas e demoradas, além da pouca oferta
de cursos de qualidade em todos os estados), o Sesc-DN adotou, em 2006, a
tecnologia de comunicação por videoconferência, como estratégia de Educação
Continuada. Foi a primeira experiência de educação a distância, ou em rede, no
sistema Sesc, em todo Brasil.
Desde a implantação, o uso de tal tecnologia foi sendo intensificado a cada
ano, porém, desacompanhado de uma avaliação sistematizada, objetiva e criteriosa,
com indicadores e padrões capazes de subsidiar os tomadores de decisão no
aperfeiçoamento da gestão de objetivos. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004).
Por esta razão, este estudo justifica-se pela necessidade de avaliar se tal
estratégia atende aos padrões de qualidade nas dimensões economicidade,
eficiência, eficácia, efetividade e equidade.
Espera-se que os resultados do estudo contribuam para a melhoria contínua
das estratégias de Educação Continuada em Rede, promovidas pela Rede de
Desenvolvimento Técnico do Sesc, beneficiando, em especial, à clientela atendida
pelos profissionais por ela capacitados.

2 A VIDEOCONFERÊNCIA PARA FINS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM
REDE NO SESC
A videoconferência é uma tecnologia que permite a comunicação entre
pessoas ou grupos, de forma sincrônica e audiovisual. É suportada por um sistema
digital, que consiste em um computador conectado à internet, uma videocâmara, um
CODEC (codificador/decodificador de sinais digitais), um monitor de TV (ou data
show) e uma unidade de áudio. O dado digital é comprimido e enviado por link de
internet para outra (ou outras) máquina(s) com equipamento compatível.
O tamanho da banda utilizada na transmissão de dados controla a resolução
da imagem. Quanto maior a velocidade de dados transmitidos, melhor a qualidade
de recepção. Com a popularização da banda larga e o baixo custo de transmissões
via internet, é possível a realização de videoconferências por diferentes softwares,
via protocolo de internet (IP).
Embora uma rede de videoconferência distribuída pelo país permita planejar e
realizar eventos a distância, deve-se considerar a capacidade das salas onde estão
instalados os pontos de recepção, pois, segundo Cruz (2010, p. 291),
[...] pode-se reunir, ao mesmo tempo, uma quantidade considerável
de pessoas sem que elas tenham que se deslocar de suas cidades
para participar destes eventos em um determinado local. [...] As
variações decorrem das diferentes necessidades e objetivos de uso,
tais como: treinamento de novos procedimentos, cursos, palestras
para capacitação de mão-de-obra interna, conferências de
palestrantes especialmente convidados, com possibilidade de
conexão nacional e internacional, reuniões de trabalho ou
apresentação de novos projetos.

A videoconferência para fins de Educação Continuada em Rede, no Sesc,
objeto deste estudo, diferencia-se da videoaula, que é um recurso roteirizado,
gravado e editado. A tecnologia de videoconferência adotada pelo Sesc é
sincrônica e interativa, com transmissão ao vivo, podendo ou não ser gravada para
eventuais reproduções. Já a videoaula, uma gravação roteirizada, é utilizada de
forma assíncrona e sem possibilidade de interatividade entre professor e
participantes.
A decisão pela adoção da videoconferência, como mídia principal para essa
finalidade, se deu em 2005, quando o Departamento Nacional propôs a realização de
uma ação de desenvolvimento para gestores, em nível nacional. Ao estudar as
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diferentes possibilidades e metodologias para uma realização simultânea, vislumbrouse a oportunidade de experienciar a tecnologia de videoconferência com o objetivo de
otimizar tempo e custo.
De 2006 a 2007 foi promovida, por meio da Rede de Desenvolvimento Técnico,
a primeira ação de capacitação via videoconferência, com aulas transmitidas a partir
do Departamento Nacional, situado na cidade do Rio de Janeiro, para todas as
capitais do país, onde estão as sedes dos Departamentos Regionais. (SESC, 2005a).
Por meio de convênio com uma Instituição de Ensino Superior, contratada para
customização e chancela de um curso de pós-graduação lato sensu, o Sesc realizou
Programa de Gestão Estratégica para Executivos do Sesc, destinado a gestores do
Departamento Nacional e dos Departamentos Regionais, que teve duração de 440h e
formou 46 gestores. Estava, então, oficializada a videoconferência como primeira
tecnologia de Educação Continuada em Rede, no Sesc. A partir daí, uma série de
ações foi realizada por esta mídia, com diferentes finalidades. (SESC, 2005a).
Segundo dados obtidos na matriz de acompanhamento 2011 e 2012, até 2012
a Rede Sesc de Desenvolvimento Técnico contava com 214 pontos de recepção de
videoconferência, sendo 29 bidirecionais (recepção e transmissão de imagem e som
por fibra ótica) instalados nas sedes dos Departamentos Regionais, no DN e na
Estância Ecológica Sesc Pantanal, e 185 unidirecionais, considerando apenas
recepção por antenas via satélite. (SESC, 2013b).
O panorama nacional da capilaridade da videoconferência, onde os pinos
maiores

representam

os

pontos

bidirecionais

instalados

nas

sedes

dos

Departamentos Regionais (capitais) e os menores nas antenas de recepção
instaladas em unidades operacionais, pode ser visto na Figura 1.
Na imagem, é possível observar que a distribuição dos pontos instalados no
interior tem grande concentração nos estados do Sul e Nordeste.
A evolução das realizações de ações por videoconferência no quinquênio
2006-2010, e nos dois primeiros anos do quinquênio em vigor, 2011 e 2012,
encontra-se na Tabela 2. Nela é possível observar a intensificação do volume de
ações e horas de videoconferência, considerando cursos, palestras, conferências
internacionais, reuniões, treinamentos, apresentações de documentos, lançamentos
de publicações institucionais ou lançamentos de projetos. (SESC, 2013b).
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Figura 1 - Panorama da rede de videoconferências do Sesc, em 2012

Fonte: Sesc (2013a).

Tabela 2 - Ações por videoconferência, por quinquênio*
Programa
Educação
Cultura
Saúde
Lazer
Assistência
Administração
Total de ações
Total de horas

2006
1
3
4
4
9
21
554

1º Quinquênio
2006-2010
2007
2008
2009
6
6
7
8
9
6
6
8
5
8
9
1
2
1
10
14
17
29
44
50
974
874
696

2010
9
7
7
10
23
56
723

2° Quinquênio
2011-2015
2011
2012
17
28
10
8
12
7
21
28
1
1
58
44
119
116
870
1938

Fonte: A autora (2012).
*Dados de 2012.

Observa-se que, só em 2011 (primeiro ano do segundo quinquênio), foram
realizadas 119 ações, 200% a mais que a média do quinquênio anterior, que foi de
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40 ações/ano. A evolução da utilização da videoconferência nos cinco anos do
quinquênio anterior e nos dois primeiros anos do segundo quinquênio, pode ser vista
no Gráfico 2.
Gráfico 2 - Evolução da utilização da videoconferência

119

44

50

116

56

29
21

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fonte: A autora (2013).

É possível verificar que houve uma evolução gradual nos anos do primeiro
quinquênio (2006-2010) e um salto nos dois primeiros anos do segundo quinquênio,
o que demonstra que a tecnologia foi absorvida e otimizada na instituição.
No entanto, o fato, como dito anteriormente, não está no aumento da
utilização da tecnologia, mas, sim, na ausência de avaliação sistematizada que
subsidie os tomadores de decisão.
No Sesc, o conhecimento da tecnologia de videoconferência e a apropriação
de seus recursos e possibilidades foi sendo construído a cada utilização, pois não
existiam referenciais teóricos, disponíveis na ocasião de sua implementação, que
fundamentassem o uso de tal tecnologia para fins de educação continuada, apenas
para fins de educação acadêmica.
Segundo Cruz:
[...] como uma mídia audiovisual sincrônica e interativa, a
videoconferência tem limitações técnicas, e ao mesmo tempo,
recursos didáticos audiovisuais, modos de interação, questões
logísticas e afetivas diferentes do presencial e que os integrantes
precisam conhecer antes de usar. (CRUZ, 2001 apud CRUZ, 2010,
p. 292).
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Assim, a videoconferência como estratégia efetiva de Educação Continuada
em Rede no Sesc, objeto deste estudo avaliativo, está aqui apresentada a partir do
recorte de sua utilização na capacitação de profissionais da Atividade Assistência
Odontológica

do

Sesc.

Dados

de

25/02/2013,

extraídos

da

matriz

de

acompanhamento, documento interno da GDT, permitem caracterizar as sete
realizações do período de 2011 a 2012, informando o número de registro de
participações por inscritos e por Departamento Regional, para cada capacitação
transmitida. (SESC, 2013b).
Tabela 3 - Ações de capacitação por videoconferência, para profissionais
da Atividade Assistência Odontológica do Sesc, 2011 e 2012

Data

30/03/2011
23/05/2011
5/07/2011
22/09/2011
31/10/2011
29/11/2011
18/07/2012

Título

Fluoreto sistêmico:
recomendações baseadas
em evidências científicas
Atualização em dentística
restauradora
Sustentabilidade
Dentística II
Saúde Coletiva
Avaliação Qualitativa
Estética em Odontologia
Média

Carga
horária

Registro de
participações

Registro de
Departamentos
Regionais

3h

372

13

3h

434

24

3h
3h
3h
3h
3h

181
356
384
325
429

12
21
27
22
19

3

354

20

Fonte: A autora (2013).

Observa-se que as capacitações registraram um número médio de 354
participações, e que houve de 12 a 27 Departamentos Regionais conectados.
As imagens a seguir (Figuras 2 a 7) ilustram a realização de duas ações de
capacitação em Odontologia, transmitidas por videoconferência a partir de dois
locais distintos, ambos no Departamento Nacional do Sesc.
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Figura 2 - Apresentação de materiais

Fonte: SESC (2009).

Figura 3 - Demonstração do
procedimento de fotopolimerização

Fonte: SESC (2009).

Figura 4 - Demonstração do
detalhe da preparação para o
procedimento a ser realizado

Fonte: SESC (2009).

Figura 5 - Demonstração do
detalhe da conclusão do
procedimento realizado

Fonte: SESC (2009).

Além das câmeras convencionais de TV, a imagem também é capturada por
uma câmera intraoral, que nada mais é que uma pequena câmera de vídeo usada
para exibir e ampliar as condições orais (Figura 6).
Figura 6 - Detalhe da câmera intraoral capturando e transmitindo
o procedimento realizado em tempo real

Fonte: SESC (2009).
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As cinco primeiras imagens são de uma videoconferência onde se realizou a
demonstração prática do procedimento. A transmissão se deu a partir da clínica
odontológica da Divisão de Promoção da Saúde e do Bem-Estar Social (Serbem), da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, instalada
no Complexo Sesc e Senac Nacionais, no Rio de Janeiro.
Quando necessário, a clínica cede um consultório para demonstração prática
de procedimentos e, nestes casos, os equipamentos de videoconferência e a equipe
técnica são transferidos de modo a realizar a transmissão.
Observa-se que é possível transmitir ao vivo a realização de todas as etapas
do processo, desde a avaliação clínica do paciente, a apresentação de materiais, até
o detalhe do procedimento em si, capturado pela câmera intraoral.
Videoconferências para aulas expositivas são realizadas na sala de
videoconferência do Centro Sesc de Desenvolvimento Técnico (Figura 7), que é uma
sala de treinamento equipada para transmissões de aulas ao vivo, com possibilidade
de interação entre participantes e professores (assessores externos). A interação
pode se dar tanto entre participantes presentes em cada sala, quanto entre os
presentes nos pontos de recepção. Por vezes esta mesma sala é adaptada para
demonstrações de procedimentos de outra natureza, que não a clínica.
Figura 7 - Imagem de colaboração ao vivo entre os professores e participantes*

Fonte: GDT (2012).
* salas de videoconferência do Centro Sesc de Desenvolvimento Técnico no DN e do
Departamento Regional de Pernambuco

Quando há interações de participantes remotos, abrem-se a câmera e o áudio
(o que no sistema de videoconferência é chamado de conceder a vez) para que
possa haver colaboração com o professor e demais ouvintes. O sistema também
permite colaboração síncrona por meio de chat, e há ainda a possibilidade de
colaboração assíncrona, via correio eletrônico.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo, estão apresentados os procedimentos metodológicos do
estudo: a abordagem avaliativa utilizada, as categorias definidas com seus
respectivos indicadores e padrões, os instrumentos elaborados, validados e
aplicados, a descrição da coleta e do tratamento dos dados, e os critérios de
julgamento dos resultados.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
Por ser o Departamento Nacional do Sesc o órgão executivo do Conselho
Nacional, propositor de Diretrizes e Políticas de Ação para os Programas de
Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência do Sesc, o presente estudo
avaliativo está referenciado na abordagem centrada na administração. Tal
abordagem possibilita o fornecimento de insumos aos tomadores de decisão da
Organização, de modo a contribuir com suas atribuições regimentais.
Proposta por Stufflebeam e seus colaboradores, nos anos 1960 e 1970, a
avaliação centrada na administração foi inspirada na Teoria da Administração, que
tornou a decisão dos administradores de programas o eixo organizador da
avaliação, ao invés dos objetivos. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
O objetivo desta abordagem é fornecer insumos para auxiliar os tomadores de
decisão. Sua fundamentação lógica está na informação avaliatória, como parte
essencial de decisões inteligentes, que vão desde o conhecimento do contexto, dos
insumos, passando por processos e chegando aos produtos (resultados), como
disposto no modelo criado pelos autores, denominado pela sigla CIPP (Context,
Input, Process, and Product Evaluation Model), isto é, modelo de avaliação de
contexto, insumo, processo e produto.
Define-se esta abordagem como sendo aquela cujo interesse central está na
identificação e no atendimento das necessidades de informação dos administradores
que tomam as decisões.
Os criadores desse método basearam-se numa abordagem de
sistemas da educação na qual são tomadas decisões sobre insumos,
processos e resultados. Ao enfatizar níveis diferentes de decisões e
de pessoas que tomam decisões, essa abordagem lança luz sobre
quem vai usar os resultados da avaliação, como deve usá-los e
sobre que aspecto(s) do sistema a pessoa está tomando decisões.
(WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 151).
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Logo, pessoas que tomam decisões são o público ao qual esta abordagem se
dirige e, por esta razão, faz-se necessário que este tenha acesso ao conhecimento
do problema e ao entendimento das consequências atribuídas às diferentes
alternativas, de modo a garantir a escolha da melhor solução possível.
Como abordagem secundária do estudo, embora não menos importante,
utilizou-se também como referência a avaliação centrada em objetivos, cuja
principal característica está na definição do propósito da atividade, concentrandose nas medidas em que esses propósitos foram atingidos em relação às metas e
objetivos.
A partir dos estudos e experiências de Tyler, outros autores contribuíram para
a evolução dessa abordagem, como Provus, Metfessel e Michael; Bloom, Hasting e
Madaus; Scriven. Em resumo, a avaliação centrada em objetivos busca identificar se
o que foi planejado foi atingido (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).Tal
abordagem vai ao encontro do conceito estabelecido na NBR ISO 10015:2001, já
apresentado.

3.2 DIMENSÕES, INDICADORES E PADRÕES
Os critérios de julgamento estabelecidos visam responder às questões
avaliativas propostas pelo estudo.
Por ser necessário ao tomador de decisão ter acesso ao conhecimento do
problema, e ter o entendimento das consequências atribuídas às diferentes soluções,
como forma de garantir a escolha da melhor alternativa possível, os critérios de
julgamento foram estabelecidos de modo a responder às questões avaliativas do
estudo.
O Quadro 2 apresenta as cinco dimensões da qualidade e suas respectivas
definições, com base no Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da
União. (BRASIL, 1992).
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Quadro 2 - Dimensões da qualidade e respectivas definições
Dimensão

Definição

1. Economicidade

É “a minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução
de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de
qualidade”. (BRASIL, 2010b, p. 11)

2. Eficiência

É “a relação entre os produtos (bens e serviços) gerados por uma
atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los, em
um determinado período de tempo, mantidos os padrões de
qualidade. [...] A eficiência pode ser medida calculando-se e
comparando-se o custo unitário da produção de um bem ou serviço.
Portanto, podemos considerar que o conceito de eficiência está
relacionado ao de economicidade”. (BRASIL, 2010b, p. 12)

3. Eficácia

4. Efetividade

5. Equidade

É “o grau de alcance das metas [...] em um determinado período de
tempo, independentemente dos custos implicados”. (COHEN;
FRANCO, 1993, p. 102)
É “a relação entre os resultados e o objetivo [...]. É a medida do
impacto ou o grau de alcance dos objetivos”. (COHEN; FRANCO,
1993, p. 107)
É “a via através da qual pode ser modelada a justiça distributiva [...].
A igualdade de resultados pretende alcançar uma distribuição final
igualitária, independente do desempenho dos indivíduos e de sua
contribuição à sociedade”. (COHEN; FRANCO, 1993, p. 23-24)

Fonte: A autora (2012).

A Figura 8 apresenta o diagrama de inter-relações entre as quatro primeiras
dimensões da qualidade: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.
Figura 8 - Diagrama insumo-produto e as inter-relações entre as
quatro dimensões da qualidade

Efetividade
Economicidade
Compromisso

Insumos

Ação/Produção

Produto

Resultados

objetivos

recursos

Ações

bens e serviços

objetivos

definidos

alocados

desenvolvidas

atingidos

Eficiência
Eficácia
Fonte: BRASIL (2010, p. 11).

A dimensão da Equidade, traduzida para o entendimento deste estudo, está
relacionada ao fato de o sistema de videoconferências ter se sido proposto pelo DN
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e implementado pela Rede Desenvolvimento Técnico, independente do desempenho
e da capacidade financeira dos Departamentos Regionais. Desde o princípio, as
ações por videoconferência são oferecidas a todos os Regionais, sejam eles
subsidiados ou não. Logo, a avaliação desta categoria envolveu a análise da
alocação de recursos com vistas à distribuição geográfica equitativa, de modo a
suprir as deficiências de oferta de ensino especializado em alguns locais.
O Quadro 3 apresenta as cinco dimensões com os respectivos indicadores e
padrões estabelecidos para julgar os resultados da avaliação.
Quadro 3 - Dimensões da qualidade, indicadores e padrões
Dimensões

1.Economicidade
2. Eficiência

Indicadores
% do custo per capita de ação por
videoconferência em relação ao custo da
ação presencial.
(Valor per capita de uma ação por
videoconferência por média de público
das sete ações / Valor per capita de uma
ação presencial para 27 pessoas no DN
x 100.)
% médio de público participante de um
dia de videoconferência e o efetivo de
profissionais da Atividade Assistência
Odontológica.
(Média de público por dia de
videoconferência / efetivo de
profissionais da Atividade x 100.)
Comparação entre o Nº de dias de
viagem da equipe DN para
acompanhamento de um dia de ação por
videoconferência nos DDRR e o n° de
dias de viagem para acompanhamento
de um dia de ação presencial.

3. Eficácia

Quantidade de ações por
videoconferência nos anos 2011 e 2012,
que tenham registrado a participação de
mais da metade do total de
Departamentos Regionais (incluindo
Estância Ecológica Sesc Pantanal e
OdontoSesc Cidade de Deus).
Quantidade de respondentes do
questionário que opinou que a
videoconferência atende plenamente às
necessidades de atualização
profissional.

Padrões

Valor igual ou inferior a
20% do per capita de uma
ação de capacitação
presencial.

Média de participação
superior a 20% do efetivo
de profissionais da
Atividade.

Nº de dias de viagem da
equipe DN para
acompanhamento da
realização de um dia de
ação de capacitação por
videoconferência igual a
zero.
Mais da metade do total de
ações de capacitação por
videoconferência nos anos
2011 e 2012.

Pelo menos 1/3 dos
respondentes do
questionário.

(Continuação)
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(Continuação)
Dimensões

4. Efetividade

5. Equidade

Indicadores

Padrões

Quantidade de respondentes do
questionário que considerou que os
objetivos específicos das ações
realizadas no período de 2011 e 2012
foram plenamente alcançados.

Pelo menos metade dos
respondentes do
questionário.

Quantidade de entrevistados que opinou
que o nível de impacto das ações
realizadas por videoconferência no
cotidiano da Atividade foi expressivo.

Mais da metade dos
entrevistados.

Quantidade de respondentes do
questionário que considerou a oferta de
cursos de atualização por
videoconferência pelo Sesc-DN, igual ou
superior à oferta local das Instituições de
Ensino Superior.

Pelo menos 1/3 dos
respondentes do
questionário.

Quantidade de entrevistados que opinou
favoravelmente em relação à equidade
da oferta de cursos de atualização por
videoconferência pelo Sesc-DN em todo
país, considerando as ofertas locais de
Instituições de Ensino Superior.

Pelo menos metade dos
entrevistados.

Fonte: A autora (2013).

Por não haver registro anterior de avaliação sistematizada do processo de
treinamento e desenvolvimento no Sesc, tendo como estratégia o sistema de
videoconferência, foi necessário o estabelecimento de padrões de avaliação
específicos para este estudo.
Os dois primeiros padrões de avaliação das dimensões Economia e Eficiência
tiveram como referência a Lei ou Princípio de Pareto, uma importante ferramenta de
controle da qualidade. Também conhecido como 20-80%, o Princípio de Pareto
(nome dado por Joseph M. Juran, em honra ao economista italiano Vilfredo Pareto)
revela que 20% das causas dão origem a 80% dos efeitos. À luz deste estudo, ficou
estabelecido que, ao atingir o padrão mínimo de 20% na avaliação da relação de
custo e de participação, por consequência, as dimensões terão evidenciado bons
níveis de eficiência e economicidade.
O terceiro padrão dessas mesmas dimensões está relacionado ao número de
dias de viagem da equipe técnica do DN, para acompanhamento da realização de
um dia de ação de capacitação por videoconferência. O fato de a transmissão da
videoconferência ser realizada no mesmo campus de trabalho da equipe do DN
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possibilitou uma economia de tempo de custo com deslocamento. Já uma ação
realizada presencialmente em cada Departamento Regional, com um dia de duração
(como foram as ações realizadas em 2011 e 2012), demandaria três dias de viagem,
sendo dois de trânsito (ida e volta) e um de realização propriamente dita, daí o
padrão ter sido estabelecido em “zero” dias.
Os padrões da dimensão Eficácia foram definidos para avaliar dois
importantes indicadores: o registro de participação nas ações realizadas no período
e o nível de satisfação dos respondentes do questionário quanto a videoconferência
atender plenamente às necessidades de atualização profissional.
O primeiro considerou importante registrar mais da metade (15) do
quantitativo de Departamentos Regionais (incluindo Estância Ecológica Sesc
Pantanal e OdontoSesc Cidade de Deus) como participantes nas sete ações
realizadas nos anos de 2011 e 2012, de modo que justificasse o investimento na
tecnologia.
O segundo padrão considerou satisfatório que pelo menos um terço dos
respondentes do questionário opinasse que a videoconferência atende plenamente
às necessidades de atualização profissional. Por se tratar de uma atividade
profissional regida por protocolos (Odontologia), é de se esperar que, em alguns
casos, haja a necessidade de realização de ações de capacitação presenciais.
Os padrões de Efetividade foram medidos por dois indicadores. Para o
primeiro indicador, que dizia respeito ao atingimento pleno dos objetivos específicos
das ações realizadas no período de 2011 e 2012, foi estabelecido como padrão a
opinião favorável de, pelo menos, metade dos respondentes do questionário, pela
mesma razão do padrão anterior, pois também esperava-se uma divisão de
opiniões. Deste modo, poderia ser observado se houve discrepância entre os
padrões alcançados.
O segundo indicador – que tratava da quantidade de entrevistados que
opinaram se o nível de impacto das ações realizadas por videoconferência no
cotidiano da Atividade Assistência Odontológica foi expressivo – estabeleceu como
padrão um retorno positivo de mais da metade dos entrevistados. Entendendo que
os entrevistados são, na maioria, propositores das ações de capacitação para as
equipes, por lógica, o planejamento é feito observando o cotidiano da Atividade.
Os dois últimos padrões referem-se à dimensão da Equidade. O primeiro
padrão estabelecido, para o levantamento de opiniões quanto à oferta de cursos

42

locais, foi de pelo menos um terço dos respondentes do questionário. Entendendo
que os respondentes do questionário têm formação específica e atuação
profissional como líderes de equipes, é de se esperar que tenham conhecimento
das ofertas de cursos de atualização profissional no âmbito das Instituições de
Ensino Superior locais.
O segundo e último padrão referiu-se ao indicador de quantidade de
entrevistados que opinou favoravelmente em relação à equidade da oferta de
cursos de atualização por videoconferência, promovidas pelo Sesc-DN, em todo o
país, considerando as ofertas locais de Instituições de Ensino Superior. Por
serem

os

entrevistados,

na

maioria,

responsáveis

pela

implantação

e

coordenação das clínicas nos Departamentos Regionais, esperava-se o
conhecimento de pelo menos metade deles, quanto à oferta de formação e
atualização profissional nos estados.

3.3 INSTRUMENTOS
Neste estudo foram utilizados três instrumentos distintos: um questionário
com perguntas fechadas, um roteiro de entrevista estruturada e depoimentos de
professores experientes no uso da videoconferência.
Para a elaboração dos instrumentos foram levantadas as Ações de
Capacitação em Odontologia realizadas nos anos de 2011 e 2012, seus temas, as
participações individuais e regionais, os referenciais institucionais basilares da
Atividade e os referenciais teóricos que conceituam as cinco dimensões da
qualidade apresentadas no estudo. Buscou-se identificar as diferentes percepções
dos sujeitos em relação à videoconferência como estratégia de Educação
Continuada em Rede no Sesc.
O questionário, dirigido aos responsáveis pela Atividade Assistência
Odontológica

dos

Departamentos

Regionais

do

Sesc

e

do

OdontoSesc

Departamento Nacional, foi construído com a finalidade de levantar o perfil do
profissional responsável pela Atividade e averiguar até que ponto estes consideram
uma ação de capacitação por videoconferência eficiente, equitativa e efetiva no
desenvolvimento técnico dos profissionais da Atividade Assistência Odontológica do
Sesc em nível regional.
O instrumento foi estruturado em 17 itens, agrupados em três categorias: (1)
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perfil dos respondentes, com oito itens, (2) ações de capacitação realizadas por
videoconferência, com um item e um campo para comentários e (3) adequação à
realidade local, com oito itens e um campo comentários. (APÊNDICE A).
O roteiro de entrevista estruturada foi dirigido à equipe de especialistas do
Departamento Nacional de quatro diferentes áreas: Odontologia, Orçamento,
Estudos e Pesquisas e Desenvolvimento Técnico. Estava estruturado em 10
questões e duas categorias: (1) perfil dos entrevistados, com três questões e (2)
roteiro de entrevista, com sete questões que variavam de acordo com a área
entrevistada. Tinha por objetivo levantar aspectos relativos à eficiência, à eficácia, à
economicidade, à equidade e à efetividade das ações de capacitação por
videoconferência no desenvolvimento dos profissionais da Atividade Assistência
Odontológica do Sesc em nível nacional. (APÊNDICE B).
O depoimento de uma professora Doutora em Educação (da Universidade
Federal de Santa Catarina), com estudos específicos sobre o uso da
videoconferência para fins educacionais, e experiência na realização de ação de
capacitação para profissionais da área de treinamento do Sesc, foi solicitado, com
o objetivo de obter uma visão externa acerca da eficácia da tecnologia de
videoconferência como estratégia de Educação Continuada em Rede no Sesc.
A validação dos instrumentos foi realizada por seis profissionais, sendo: um
especialista das áreas de Educação, Avaliação e Construção de Instrumentos de
Medida; dois especialistas em treinamento e desenvolvimento com uso de
videoconferência; e três odontólogos sanitaristas. Foram incorporadas as
sugestões dadas.
O Quadro 4 apresenta a relação das questões avaliativas com as cinco
dimensões avaliadas, os respondentes e os instrumentos elaborados.
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Quadro 4 - Questões avaliativas, dimensões avaliadas, respondentes e
instrumentos aplicados
Dimensão

Economicidade
e Eficiência

Eficácia e
Equidade

Efetividade

Questões avaliativas
1. Até que ponto a
videoconferência
pode ser considerada
eficiente e econômica
em relação às ações
presenciais de
desenvolvimento
técnico dos
profissionais da
Atividade Assistência
Odontológica do Sesc
em nível nacional?

2. Até que ponto as
ações de capacitação
por videoconferência
podem ser
consideradas eficazes
e equitativas no
desenvolvimento
técnico dos
profissionais da
Atividade Assistência
Odontológica do Sesc
em nível nacional?

3. Até que ponto a
videoconferência
pode ser considerada
uma estratégia efetiva
para o
desenvolvimento dos
profissionais da
Atividade Assistência
Odontológica do Sesc
em nível nacional?

Respondentes
Departamento Nacional:
 GPO - Gerência de
Planejamento e
Orçamento
 GDT - Gerência de
Desenvolvimento Técnico
 GES - Gerência de Saúde
 GEP – Gerência de
Estudos e Pesquisas
Departamentos Regionais:
 Responsáveis pela
Atividade Assistência
Odontológica
Departamento Nacional:
 GDT - Gerência de
Desenvolvimento Técnico
 GES - Gerência de Saúde
 GEP – Gerência de
Estudos e Pesquisas
Departamentos Regionais:
 Responsáveis pela
Atividade Assistência
Odontológica
Convidado externo
 Professora Doutora
Departamento Nacional:
 GES - Gerência de Saúde
 GEP – Gerência de
Estudos e Pesquisas
Departamentos Regionais:
 Responsáveis pela
Atividade Assistência
Odontológica

Instrumento

- Roteiro de
entrevista

- Questionário

- Roteiro de
entrevista

- Questionário

- Depoimento

- Roteiro de
entrevista

- Questionário

Fonte: A autora (2013).

3.4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
Além de dados coletados em documentos institucionais internos, foram
convidadas a participar do estudo 62 pessoas, assim distribuídas: três odontólogos
sanitaristas da Gerência de Saúde, um Gerente de Saúde, um Assessor Técnico da
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Gerência de Desenvolvimento Técnico, um Assessor Técnico da Gerência de
Estudos e Pesquisas, um Assessor Técnico da Gerência de Planejamento e
Orçamento,
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responsáveis pela

Atividade Assistência Odontológica

dos

Departamentos Regionais do Sesc, um responsável do Projeto OdontoSesc Cidade
de Deus, no DN, e uma professora Doutora da Universidade Federal de Santa
Catarina.
Os instrumentos foram encaminhados aos participantes acompanhados de
um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, contendo o objetivo, a utilidade e
a importância de sua participação no estudo. (APÊNDICES C e D).
O Quadro 5 traz a informação da distribuição dos convidados por instrumento
de coleta de dados.
Quadro 5 - Distribuição dos convidados a participar do estudo, por instrumento
Instrumento

Roteiro de
entrevista

Questionário

Depoimento

Participantes convidados

Número

Assessor Técnico da Gerência de Planejamento e
Orçamento do Departamento Nacional do Sesc

1

Assessor Técnico da Gerência de Desenvolvimento
Técnico do Departamento Nacional do Sesc

1

Odontólogo Sanitarista da Gerência de Estudos e
Pesquisas do Departamento Nacional do Sesc

1

Odontólogo Sanitarista da Gerência de Saúde do
Departamento Nacional do Sesc

3

Gerente da Gerência de Saúde do Departamento Nacional
do Sesc

1

Responsável pela Atividade Assistência Odontológica de
cada Departamento Regional do Sesc
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Responsável pela Atividade Assistência Odontológica do
Projeto OdontoSesc Cidade de Deus, do Departamento
Nacional do Sesc
Professora Doutora, Universidade Federal de Santa
Catarina, Programa de Pós-Graduação em Educação do
Centro de Ciências da Educação
Total

1

1
62

Fonte: A autora (2013).

No período de julho de 2012 a fevereiro de 2013 foram realizados: o
levantamento e a análise das ações de capacitação em Odontologia, registradas nos
anos de 2011 e 2012 (temas, participações individuais e regionais), o levantamento
dos referenciais institucionais basilares da Atividade Assistência Odontológica e dos
referenciais teóricos que conceituam as cinco dimensões da qualidade apresentadas
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no estudo.
A coleta de dados foi realizada, pela autora, no mês de abril de 2013, com o
envio eletrônico do questionário aos responsáveis pela Atividade Assistência
Odontológica dos Departamentos Regionais e Nacional, que aceitaram participar. No
mesmo período foram realizadas as entrevistas com profissionais das áreas de
Odontologia, Orçamento, Estudos e Pesquisas e Desenvolvimento Técnico do
Departamento Nacional, bem como a coleta de depoimento, via correio eletrônico,
de uma Doutora com experiência no uso da videoconferência para capacitação
profissional no Sesc.
As respostas fornecidas nas questões fechadas dos instrumentos foram
analisadas com base na utilização da estatística descritiva, sendo representadas em
tabelas e gráficos. As respostas às entrevistas foram analisadas qualitativamente,
identificando-se categorias de respostas, além de convergências e divergências
evidenciadas nas falas dos respondentes.
O depoimento foi extraído, por orientação e com autorização da Doutora
convidada, de um relatório de final de curso realizado para a equipe de
Desenvolvimento Técnico do DN e DDRR, ministrado em março de 2012.
Dos sete convidados a participar das entrevistas, apenas um não pôde
comparecer. Dos 54 responsáveis pela Atividade Assistência Odontológica dos
Departamentos Regionais do Sesc e do OdontoSesc Cidade de Deus/DN
convidados a participar do estudo, 25 acusaram recebimento do convite, todos
aceitando participar. Dos 25 aceites, 23 responderam ao questionário.
Na mensagem do convite havia a solicitação de confirmação do recebimento
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinalando “concordo” ou “não
concordo” em participar do estudo. Os 29 convidados restantes não responderam à
mensagem, indicando não concordar em participar, e uma possível explicação pode
estar relacionada ao fato de o convite ter sido enviado por meio eletrônico (e-mail),
que nem sempre é um meio de comunicação seguro. Logo, a não confirmação não
foi caracterizada como evidência de recusa à participação no estudo.
A amostra foi considerada satisfatória, uma vez que a estimativa do estudo era
de, no mínimo, 29 participantes, considerando um por representação do Sesc no país,
e dos 25 convidados que aceitaram participar, apenas dois não responderam ao
questionário. Outro aspecto que tornou a amostra satisfatória foi o fato de que todas
as regiões do país foram representadas.

4 RESULTADOS
Este capítulo traz a análise dos resultados obtidos nas dimensões focalizadas
no estudo e que foram fundamentados nos princípios da racionalidade. Esta
considera que a tomada de decisão deve estar sustentada no conhecimento do
problema, no entendimento das consequências atribuídas às diferentes alternativas
e no agir de forma a garantir a escolha da melhor alternativa possível. Esta análise
permitiu, assim, explicar os determinantes que levam o sistema de videoconferência,
adotado pelo Sesc, a ser utilizado como estratégia de Educação Continuada.
4.1 OPINIÕES DOS PROFISSIONAIS DOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS DO
SESC
No questionário, a categoria Perfil dos Respondentes tinha por objetivo
delinear o índice de representação nacional e o perfil do respondente. Para tanto,
coletaram-se dados sobre origem (lotação), cargo, função, sexo, idade, questões
relativas a tempo (de formado, de Sesc e na função desempenhada) e local onde
assiste às videoconferências. O Gráfico 3 apresenta a distribuição dos respondentes
por região, considerando os Projetos Especiais do Departamento Nacional,
OdontoSesc Cidade de Deus, na Região Sudeste, e Estância Ecológica Sesc
Pantanal, na Região Centro Oeste.
Gráfico 3 – Distribuição por Região
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Fonte: A autora (2013).
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Os resultados apresentados no Gráfico 3 foram extraídos a partir da
informação do local de origem do respondente do questionário (lotação). Nele há
indicação de que houve representação de todas as cinco regiões do país, com 23
respondentes. Deste total, 21 estão lotados em 18 Departamentos Regionais e dois
em projeto especiais executados pelo Departamento Nacional, sendo um na
comunidade Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e o outro na Estância Ecológica
Sesc Pantanal, no Mato Grosso. Logo, o quantitativo de respondentes representa
dois terços do total de Departamentos existentes (Regionais e Nacional).
Tabela 4 - Relação de função exercida por cargo ocupado
Função exercida
Assessor Técnico de Odontologia

Coordenador

Cargo ocupado
Odontólogo
Assessor
Assistente Técnico II
Cirurgião-dentista
Coordenadora Regional de
Odontologia
Dentista
Gerente do Projeto OdontoSesc I
Gerente
Gerente de Odontologia
Odontólogo

Qtde. de
respondente
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

Coordenador Odontologia /
OdontoSesc DR

Odontólogo

1

Diretora de divisão

Dentista

1

Encarregado de Odontologia

Odontólogo

1

Gerente

Gerente de Ações Comunitárias de
Saúde - GEAC/SSU

1

Gerente de Odontologia

Analista de Apoio Operacional

1
1

Responsável Técnico

Responsável Técnico da Clínica
Odontológica do Sesc Centro
Responsável-Técnico OdontoSesc DN

1

Odontólogo

1
23

Supervisor

Total de respondentes
Fonte: A autora (2013).

Em relação às funções exercidas por cargos ocupados, percebe-se na Tabela 4
a não uniformidade de classificações, onde se observa que, para nove funções
descritas, há 18 cargos associados. Por se tratar de um sistema federativo e de uma
atividade orientada por Modelo, esperava-se encontrar uma classificação única para a
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função do profissional responsável pela Atividade Assistência Odontológica, ainda que
exercida por cargos diversos.
Os Gráficos 4, 5 e 6 complementam dados do perfil dos respondentes,
indicando que estes são, na maioria, do sexo feminino (13). Quanto ao nível de
formação, a maioria (18) possui alguma titulação em nível de pós-graduação (lato ou
stricto sensu) e um terço deles apenas a graduação.

Gráfico 4 – Sexo
13
10

Masculino

Feminino

Fonte: A autora (2013).

Gráfico 5 – Nível de formação
16

5

Superior

Especialização

Fonte: A autora (2013).

1

1

Mestrado

Doutorado
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Gráfico 6 - Faixa etária
9
8
5

1
25 a 30 anos

30 a 40 anos

40 a 50 anos

Mais de 50 anos

Fonte: A autora (2013).

Gráfico 7 - Tempo de formado, de exercício profissional no Sesc e na função exercida
19

15

10

5
4
3
1
0

0

1

3

4

3

1

0

Menos de 1 ano Entre 1 e 3 anos Entre 3 e 5 anos

Entre 5 e 10
anos

Mais 10 anos

Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 7 indica os intervalos de tempo que os respondentes têm em
relação a três diferentes itens do questionário: formação, exercício profissional na
instituição e exercício na função.
No item formação, a maioria (19) tem mais de 10 anos de formado. Dos
demais, um quinto tem entre 3 e 10 anos de formado.
No item exercício profissional no Sesc, a maioria (15) respondeu que trabalha
na instituição há mais de 10 anos. Os demais respondentes (8) trabalham há menos
de 10 anos.
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No exercício da função de Coordenaor (ou responsável pela Atividade
Assistência Odontológica), apenas um respondeu exercer há menos de um ano. A
maioria (12) exerce a função entre 1 e 10 anos, e 10 repondentes exercem há mais
de 10 anos.
Gráfico 8 - Local onde assiste às videoconferências
20

Sempre na Sede do
Departamento Regional

2

1

Sempre em uma
Unidade Operacional

Sempre na Sede do
Departamento Nacional

Fonte: A autora (2013).

O último gráfico relativo ao perfil do respondente (Gráfico 8), indica o local
onde os participantes costumam assistir às videoconferências, se nos pontos de
recepção instalados nas sedes dos Departementos Regionais e do Nacional, ou em
Unidades Operacionais.
Embora a função exercida pelos respondentes possibilite mobilidade entre as
unidades, observa-se uma concentração nas sedes (regionais e nacional), onde a
maioria repondeu assistir. Os dois que indicaram assistir sempre em unidades
operacionais, provavelmente desempenham suas funções nos respectivos locais.
A categoria 2 do questionário, Ações de Capacitação Realizadas por
Videoconferência, teve por objetivo julgar a efetividade das ações, atendendo à
segunda abordagem deste estudo (avaliação centrada em objetivos). Uma das
estratégias utilizadas foi perguntar a opinião dos respondentes em relação ao nível
de atingimento dos objetivos das ações de capacitação realizadas, por
videoconferência, nos anos 2011 e 2012.
Para tanto, formulou-se nesta categoria apenas uma questão, que
apresentava as sete ações realizadas por tema, palestrante, data e objetivo
específico. Associada a cada ação havia uma escala, contendo os níveis de
atingimento dos objetivos: “plenamente”, “parcialmente”, “não atingidos” e “não sei
opinar”. A questão foi, ainda, seguida de um item aberto, opcional, para que o
respondente pudesse comentar as respostas assinaladas.
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Gráfico 9 – Nível de atingimento dos objetivos nas ações de capacitação realizadas
por videoconferência, para profissionais da Atividade Assistência
Odontológica, 2011 e 2012
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TEMA 4: Dentística II
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TEMA 6: Avaliação Qualitativa
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12
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Fonte: A autora (2013).

Os dados do Gráfico 9 indicam que as opiniões concentraram-se
expressivamente entre “Plenamente” e “Parcialmente” atingidos,
As opiniões registradas pelos 23 respondentes foram agrupadas da seguinte
forma: entre 7 e 10 respondentes opinaram que os objetivos específicos da ação
foram “Plenamente” atingidos, entre 10 e 12 opinaram “Parcialmente”. Foram poucos
os respondentes que marcaram “Não sei opinar” e “Não atingiu”.
A opinião que prevaleceu entre a maioria dos respondentes foi a de
atingimento parcial dos objetivos, porém com uma pequena diferença, entre o
plenamente e o parcialmente, de 2 e 4 . Os casos de ocorrências do tipo “Não sei
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opinar” e “Não atingiu”, foram registrados nos temas 3, 4 e 6.
Quatro respondentes justificaram a resposta “Não sei opinar”, no campo
específico para comentários:
- “Não tive capacitação nessas áreas propostas (não participei)”.
- “Assinalei ‘Não sei opinar’ nas ações em que não pude estar presente”.
- “As videoconferências listadas ocorreram antes de eu assumir a
coordenação das clínicas de odontologia, o que ocorreu em julho/2012”.
- "Não tenho como opinar em relação aos itens 3 à 6 por estar afastada nas
datas das transmissões, em licença maternidade”.
As ocorrências do tipo “não atingiu”, registraram dois comentários sobre este
fato, e descreveram as seguintes situações:
- Tema 3, "Sustentabilidade - não houve continuidade e o propósito dela não
ficou claro”.
- Tema 6, “Avaliação qualitativa - apesar de importante, fomos entender do
que se tratava o assunto somente quando os manuais chegaram ao DR".
Embora sejam apenas dois comentários para este último item, merecem
atenção visto que interferem diretamente na efetividade das temáticas, ou seja, no
grau de impacto que estas ações poderiam alcançar.
A terceira e última categoria do questionário, referente à adequação da
estratégia de Educação Continuada em Rede à realidade local, continha oito itens,
cujo objetivo era levantar dados que conduzissem a um melhor entendimento da
realidade dos participantes de ações de capacitação por videoconferência. Os itens
relacionavam-se à questões de custo, contingência, vantagens, interatividade,
ofertas locais de atualização profissional, intercâmbios e atendimento às
necessidades de atualização profissional.
Gráfico 10 - Custos adicionais para a participação nas ações por videoconferência
15

6
2
a. Sim
Fonte: A autora (2013).

b. Não

c. Não soube
responder
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Gráfico 11 - Exemplos de custos adicionais para a participação nas
ações por videoconferência
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1

Transporte

1

Fonte: A autora (2013).

Os Gráficos 10 e 11 indicam se houve ou não custos adicionais dos
Departamentos Regionais, para a participação dos funcionários nas ações por
videoconferência promovidas pelo Departamento Nacional. Na opinião da maioria
dos respondentes (15), não houve custos adicionais. Dos seis respondentes que
registraram haver custo, especificaram que estes estavam relacionados à transporte,
alimentação e/ou diária, tendo apenas um respondente assinalado as três despesas
concomitantes.
Quanto ao nível de satisfação dos respondentes, em relação às ações
realizadas por videoconferência no período de 2011 e 2012 (Gráfico 12), nota-se
que a maioria (21) opinou estar satisfeita ou muito satisfeita com as ações realizadas
por meio desta tecnologia, os demais (2) opinaram como indiferente. Não houve
registro de insatisfação.
Gráfico 12 - Nível de satisfação em relação às ações realizadas por
videoconferência no período de 2011 e 2012
18

3

2
0

Muito satisfeito
Fonte: A autora (2013).
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Nem satisfeito, nem insatisfeito Insatisfeito
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Gráfico 13 - Proporção de odontólogos que participaram das ações realizadas
por videoconferência no período de 2011 e 2012
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Fonte: A autora (2013).

O quadro de profissionais da equipe da Atividade Assistência Odontológica é
composto, essencialmente, por Odontólogos, Auxiliares de Saúde Bucal e Técnicos
de Higiene Bucal. Ao serem questionados sobre a proporção do efetivo de
odontólogos, que participou das ações realizadas por videoconferência, no período
de 2011 e 2012, a maioria dos respondentes (12) informou que houve participação
de mais da metade destes profissionais, e um terço respondeu que menos da
metade do efetivo de odontólogos participou (Gráfico 13). Este segundo dado chama
a atenção, visto que o odontólogo é um importante membro da equipe no processo
de atualização dos profissionais da Atividade.
Gráfico 14 - Possíveis vantagens das ações realizadas por videoconferência

Acesso a conteúdo atualizado
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qualificados
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14

Otimização de tempo
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Possibilidade de troca com parceiros locais
(quando há convidados externos na mesma
sala)
Fonte: A autora (2013).
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A leitura dos dados do Gráfico 14 aponta para seis possíveis vantagens das
ações realizadas por videoconferência que melhor atendem às necessidades de
atualização profissional das equipes da Atividade Assistência Odontológica, com
destaque para o acesso a conteúdo atualizado e a professores altamente
qualificados, com 18 opiniões cada.
Outras três possibilidades foram apontadas pelos respondentes, como sendo
vantagens do uso de tal tecnologia, a saber: possibilidade de troca entre equipes
inter-regionais e otimização de tempo, com 14 opiniões cada, e possibilidade de
troca com parceiros locais (quando há convidados externos na mesma sala), com 13
opiniões registradas.

Gráfico 15 - Nível de interação com outros Departamentos Regionais após
a implantação do sistema de videoconferência
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Não aumentou

Aumentou

Aumentou muito

Fonte: A autora (2013).

Em relação ao nível de interação com outros Departamentos Regionais, após
a implantação do sistema de videoconferência (Gráfico 15), nota-se que, na opinião
da a maioria (16), a interação aumentou ou aumentou muito. Embora apenas um
terço das opiniões seja de que não houve aumento de interação, esta é uma parcela
de respondentes que não deve ser desprezada.
Ao serem solicitados a emitirem opinião sobre a comparação entre a oferta de
cursos de atualização profissional pelo DN e as ofertas das instituições de ensino
superior locais, a maioria dos respondentes (17) opinou que a oferta do DN é igual
ou superior à oferta local (Gráfico 16). Os seis respondentes que opinaram ser a
oferta do DN inferior à local, encontram-se situados em estados da região Sul e
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Sudeste, sendo esta última a região onde há, de fato, maior registro, conforme já
representado no Gráfico 1.
Gráfico 16 - Comparação da oferta de cursos de atualização profissional entre DN e as
instituições de ensino superior públicas locais
11
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É superior a oferta local

6

Se compara a oferta local
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Fonte: A autora (2013).

Quanto à prática da extensão do convite à participação de profissionais das
Secretarias de Saúde, estudantes e outros agentes locais, nas ações de capacitação
por videoconferência promovidas pelo Sesc, nota-se, no Gráfico 17, que a maioria
das opiniões (22) foi favorável. Os três respondentes que não souberam opinar
informaram não adotar tal prática.

Gráfico 17 - Extensão do convite à participação de profissionais das Secretarias
de Saúde, estudantes e agentes locais
Contribui para o fortalecimento da relação do
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Fonte: A autora (2013).
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Gráfico 18 - Nível de atendimento às necessidades de atualização
profissional via videoconferência
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atualização profissional

18

Atende plenamente às necessidades de
atualização profissional
Não atende às necessidades de atualização
profissional

5

0

Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 18 indicou que, na opinião da maioria dos respondentes (18), a
tecnologia de videoconferência, como estratégia de Educação Continuada, atende
parcialmente às necessidades de desenvolvimento de profissionais da Atividade
Assistência Odonológica do Sesc. Não houve registro de não-atendimento às
necessidades.

4.2 OPINIÕES DOS PROFISSIONAIS DO SESC-DN
Com o propósito de aprofundar informações, o estudo considerou importante
realizar, além do levantamento de dados por meio de questionário, entrevistas com
profissionais do Sesc-DN, que atuam em quatro áreas diretamente envolvidas com o
objeto.
Foram convidados sete profissionais, mas um não pode participar. Os seis
profissionais participantes foram indicados no estudo por códigos P1 a P6, e eram
representantes das Gerências de Planejamento e Orçamento, de Desenvolvimento
Técnico, de Estudos e Pesquisas e de Saúde.
Os itens do roteiro de entrevista variaram de acordo com a gerência
entrevistada. Os profissionais entrevistados responderam a itens cujas dimensões
estavam associadas às questões avaliativas, apresentadas no primeiro capítulo do
estudo. Esta relação pode ser vista no Quadro 6.
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Quadro 6 – Relação de dimensões, questões avaliativas e profissionais entrevistados
Dimensão
Economicidade

Questões
avaliativas
1

Profissionais entrevistados Sesc-DN
P1, P2, P3, P4, P5 e P6

Eficiência

1

P1, P2, P3, P4, P5 e P6

Eficácia

2

P2, P3, P4, P5 e P6

Equidade

2

P2, P3, P4, P5 e P6

Efetividade

3

P3, P4, P5 e P6

Fonte: A autora (2013).

Em relação ao tempo de exercício profissional no Sesc e na função exercida
naquele

momento,

verificou-se

uma

variação

entre

nove

e

24

anos.

Especificamente, metade dos entrevistados (3) trabalha na instituição há mais de 20
anos e, os demais, entre nove e 17 anos, o que também é um dado importante, pois
caracteriza experiência considerada na instituição.
Quanto ao tempo de exercício na função, apenas dois responderam exercer há
mais de 20 anos, enquanto a maioria (4) exerce a atual função há aproximadamente
10 anos. As principais atividades desempenhadas pelos entrevistados, nas
respectivas Gerências, revelaram coerência entre o perfil da instituição e a área de
atuação do profissional.
No Planejamento e Orçamento, as atividades consistem em:
Elaboração da programação anual da Administração Nacional;
Consolidação do Orçamento-programa do Sesc (Brasil);
Acompanhamento da execução do Orçamento-programa; Elaboração
do relatório de gestão e Atendimento às questões emanadas pelo
TCU e CGU. (P1).

No Desenvolvimento Técnico as atividades incluem:
Elaboração de projetos de capacitação por videoconferência;
Análises de pleitos do Departamento Nacional e Departamentos
Regionais (participação em cursos e eventos ou custeios de
realizações regionais); Coordenação do projeto do Ambiente Virtual
de Aprendizagem e Cooperação Técnica aos Departamentos
Regionais. (P2).
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Em Estudos e Pesquisas encontram-se ainda:
Elaboração de documentos norteadores; participação em Grupos de
trabalho interdisciplinares (revisão da Classificação funcional
programática, Plano estratégico, Política de sustentabilidade de
Sesc). (P3).

Esse profissional (P3), Odontólogo Sanitarista, enfatiza que sua atividade tem
um olhar para além do campo da Saúde Bucal. Complementa declarando que seu
trabalho tem a ver com o tema da avaliação, pois fez estudos do modelo de
avaliação da odontologia integral (2011) e participou da elaboração do Guia da
Atividade Assistência Odontológica.
Na Gerência de Saúde, os profissionais, também Odontólogos Sanitaristas,
desempenham as seguintes atividades:
Emissão de pareceres técnicos desde arquitetura da clínica até a
parte técnica propriamente dita (medicação); emissão de relatórios;
orientação específica aos Regionais; acompanhamento dos
Regionais in loco; cooperação técnica aos Regionais; elaboração,
desenvolvimento, implantação, acompanhamento e avaliação de
projetos (OdontoSesc, por exemplo). (P4).
Gerenciamento de ações de odontologia fixa e móvel, Educação em
Saúde, Nutrição, Assistência Médica e Segurança Alimentar;
aprovação de recursos para o Departamento Nacional e
Departamentos Regionais; planejamento de ações para o ano
subsequente; coordenação, proposição e avaliação com os grupos
de trabalho. (P5).
Sob a ótica da missão institucional, criar unidade na Odontologia;
planejar; qualificar números dentro da ótica da avaliação; conceitos
sobre cuidado (desde a década de 90); redemocratização
(atendimento a clientela não comerciária – OdontoSesc); garantir os
eixos norteadores para que a clínica tenha unidade, apesar da
regionalidade (tratar o diferente de forma diferente; ir além da boca e
dos dentes). (P6).

As declarações sobre as principais atividades desempenhadas indicam que o
perfil do profissional que atua no Departamento Nacional está focado no âmbito
estratégico, dando suporte à operacionalização local.
Respondendo às dimensões da Eficiência e da Economicidade, os
entrevistados opinaram positivamente, com base na experiência de cada um na
Instituição, sobre o investimento do Sesc no desenvolvimento técnico de seus
servidores, seja em nível do DN ou dos Departamentos Regionais.
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A tônica da fala do entrevistado do Planejamento e Orçamento é o
investimento feito pelo Sesc em nível nacional:

Eu acredito que este investimento é bastante significativo em termos
de valores gastos, e bastante efetivo também, uma vez que existe
um acompanhamento sistemático da GDT junto ao servidor no
processo de capacitação. Um exemplo disso é que, só em 2011, o
Sesc Brasil investiu 1% da receita compulsória em capacitação de
recursos humanos. (P1).

Já o entrevistado P2 focaliza o papel estratégico do desenvolvimento técnico:
Eu acho que o Sesc compreende o Desenvolvimento Técnico como
estratégico, inclusive está pautado nos referenciais, quando diz que a
qualidade dos serviços prestados deve estar baseada no corpo
técnico qualificado. O Sesc procura manter o corpo técnico
atualizado, não mede esforços, pelo menos no DN, para que as
pessoas participem de eventos relacionados à sua área de atuação.
Nos Regionais também há essa visão, mas a realidade de recursos
de alguns não permite um investimento maior.

O terceiro entrevistado define o investimento no desenvolvimento técnico
como sendo uma política, e declara:
Este é um dos pontos altos do Sesc. Ele investe bastante em
capacitação. Não vejo preocupação com preço e tempo. Ele entende
que para trabalhar aqui precisa formar massa crítica. É uma política.
Eu estou mais no DN e vejo que essa consonância é maior aqui.
(P3).

Entre os profissionais da Saúde, também há concordância, quanto ao apoio do
DN aos Departamentos Regionais, mas há um ponto de atenção a ser considerado:
Falta investimento para o Departamento Nacional, pois a equipe de
odontologia faz capacitação indiretamente, aproveitando as
assessorias que vêm ministrar videoconferências. Mas para os
Regionais até tem apoio. (P4).

O entrevistado P5 relata uma experiência que introduz sua opinião quanto a
esta questão:
Atuei como odontólogo no DN, antes de ser gestor, mas minha
experiência no Sesc é anterior ao DN. Fui odontólogo no DR
Rondônia (1985 à 1991). Na época não existia IPTV
(videoconferência) e as capacitações eram presenciais. Eram poucas
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na ocasião. Participei como coordenador de treinamento na clínica,
além de discussões de implementação. Também participei do 1º
Encontro Nacional de Odontologia, que aconteceu no Sesc Caldas
Novas, em Goiás (1987).

E complementa:
As equipes ficam muito presas ao técnico, à reprodução de técnicas.
Os protocolos em saúde são rígidos, e só se reproduz. Então não há
muita preocupação e espaço para discussão sobre técnicas
possíveis. É importante para as equipes e para a sociedade que irá
ser melhor atendida. Com esta experiência, posso dizer que o
treinamento no Sesc oferece retorno, tanto nas atividades quanto ao
estímulo profissional. (P5).

Já o entrevistado P6 é mais específico, quando demonstra uma visão positiva,
porém realista, quanto ao investimento no desenvolvimento profissional no Sesc:
Já entrei aqui vendo o Sesc investir. A gente investe no profissional,
porque quer qualidade no serviço. O Manual de RH (em construção)
explicará que o profissional ideal para trabalhar no Sesc o mercado
não tem, e a academia não forma. Ele tem que deixar de ver o
paciente como um “buraco” e, sem a capacitação, isso não se dá.

Ainda nas dimensões Eficiência e Economicidade, os profissionais de
orçamento e de desenvolvimento técnico, que desempenham a gestão orçamentária
dos projetos, e também por estarem subordinados à mesma Divisão, responderam
perguntas específicas. Estas focalizaram o nível de investimento do Sesc em
educação continuada das equipes de profissionais da Atividade Assistência
Odontológica, nos dois primeiros anos do quinquênio 2011-2015.
Os entrevistados demonstraram pontos de vista diferentes, porém não
divergentes. Na opinião do entrevistado P1, o investimento foi baixo, e explica:
Considerando o contexto, as referências e a quantidade de
capacitações, o investimento é relativamente baixo, se comparado ao
custo de ações presenciais. A Odontologia é uma Atividade
subsidiada 70% pelo Sesc (aproximadamente). A capacidade de
atendimento e o número de odontólogos no Brasil são significativos.

Já, na opinião do entrevistado P2, o investimento foi alto. Este explica que “se
analisar o contexto das ações oferecidas para a área de saúde e olhar o que se
concentrou na Odontologia, vê-se que houve um esforço maior nessa atividade”
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Para estes mesmos entrevistados, com base nos conceitos de eficiência e
economia dispostos no Manual de Auditoria Operacional do TCU (2012), a capacitação
das equipes de Odontologia, por videoconferência, foi verificada de forma positiva:
Considero eficiente, em função de conseguir, com apenas o recurso
da videoconferência, atender a todos os Regionais no território
nacional, e algumas vezes unidades operacionais distantes das
grandes capitais. É econômica, no sentido de não haver custos de
logística para o instrutor atender a uma capilaridade tão grande. (P1).
As ações oferecidas são planejadas levando em consideração o que
os técnicos da área (Odontologia) conhecem das realidades locais e
o que é necessário para o exercício profissional. Além disso, são
convidados, para conduzir as ações, profissionais com reconhecida
experiência e sólida formação acadêmica na área em questão. A
videoconferência é um investimento. (P2).

As

duas

questões

seguintes

foram

dirigidas,

especificamente,

aos

entrevistados que, com exceção do P1, descreveram em seus perfis exercerem
atividades relacionadas à saúde e ao desenvolvimento técnico.
A primeira questão, relacionada à dimensão da eficiência, dizia a respeito às
oportunidades de alcance das metas de atualização profissional viabilizadas pela
tecnologia de videoconferência, se comparadas ao modelo presencial.
Na opinião do entrevistado P2, a videoconferência propicia muito mais
oportunidades. Segundo ele:
Para a implementação desse sistema, o Sesc investiu alto e hoje já
temos retorno, visto que possibilitou, em muitos casos, a participação
das pessoas à ações que possivelmente não teriam acesso nas
regiões onde residem

Ainda o Entrevistado P2 complementa a resposta:
Se o foco fosse só o profissional do Sesc, mas não é. Os regionais
convidam parceiros locais. Nestes casos, há também uma
presencialidade em cada ponto de recepção de videoconferência, o
que possibilita a troca.

Na opinião dos demais entrevistados há pontos positivos e pontos que
merecem atenção. Os pontos positivos destacam as seguintes opiniões:
Eu tenho dois ângulos para observar isso. O presencial traz a
possibilidade de maior concentração, empatia e estímulo a perguntas,
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pelo outro ângulo, a cobertura (da videoconferência) é muito maior, em
termos de acesso, para aquele que está mais distante. Dada a
característica do Sesc (de âmbito nacional), ele necessita dessa
estratégia, e não pode abrir mão. E outra coisa boa é que você pode
retornar ao conteúdo, pois fica gravado. As dúvidas podem ser
solucionadas por e-mail. (P3).
Se for pensar no número de pessoas, com certeza possibilita mais
oportunidades, pois você consegue atrair mais gente. O presencial é
mais restrito. A videoconferência tem conseguido maior alcance das
metas, por ser mais ágil, além de levar um professor especializado a
todos os Regionais ao mesmo tempo. (P4).
O custo é elevado com deslocamento. Com IPTV (videoconferência)
você consegue estabelecer um cronograma de cursos capaz de
atender a todos, pois os temas são de utilidade local. (P5).

Embora o entrevistado P5 tenha a opinião de que a videoconferência “atinge
mais pessoas, é realmente econômica”, sua resposta chamou a atenção para
algumas limitações. Segundo ele:
O grande nó que precisamos desatar na videoconferência é torná-la
mais dinâmica e interativa. Uma solução é colocar parte da equipe
para tutoriar. Talvez as equipes locais, por meio de polos, pudessem
dar mais interatividade e oportunidade aos participantes. Você não
consegue refinar uma discussão conceitual do método. Muitas vezes
as ações requerem simulações, mas é muito difícil. (P5).
O principal problema é a motivação. É difícil se concentrar distante,
embora a qualidade da transmissão tenha melhorado muito. (P3).
A videoconferência só perde nos desdobramentos da ação, que é a
aplicação prática. Nas ações presenciais nós saímos dali com a
certeza da implantação. (P6).

Na opinião dos entrevistados, a estratégia de capacitação por videoconferência
atinge bons níveis de eficiência, porém precisa de um olhar mais atento quanto à
efetividade.
A segunda questão, relacionada à dimensão da Equidade, tratou da relação
entre a oferta de cursos de atualização em Odontologia, por Instituições de Ensino
Superior no âmbito local, e a oferta de cursos de atualização por videoconferência,
pelo DN.
O entrevistado P2 respondeu que:
Considerando a realidade do Sesc (que é interiorizada), tem cidades
em que não existe oferta de curso de atualização em Odontologia.
Muitas vezes a única oportunidade são as ações oferecidas pelo Sesc.
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Esse profissional complementou sua resposta destacando a estratégia do DN
de implantar o sistema de videoconferência em todos os Departamentos Regionais de
forma igualitária, como forma de aumentar a adesão ao sistema. Segundo ele, “a
equidade favoreceu a adesão à ferramenta na sua implementação, fazendo com que
todos os Regionais se sentissem parte do processo”.
O entrevistado P3 respondeu que a questão não se restringe à igualdade de
ofertas, independente da modalidade. Segundo ele, o fato está na forma como o
participante aproveita a oportunidade.
Interfere positivamente, sem a menor dúvida! Tanto no âmbito do
sistema Sesc, quanto na sociedade em geral. Agora, o que eu acho, é
que a questão não está restrita à videoconferência (pelo DN) ou
presencial (na Instituição de Ensino Superior). Eu posso ter o melhor
palestrante com todos os requisitos necessários, mas se o profissional
que assiste não aproveita, tudo se perde. (P3).

Na opinião do entrevistado P4, a oferta do DN a todos os Departamentos
Regionais e a extensão do convite a parceiros locais, também foram destacados como
pontos fortes na distribuição igualitária de oportunidades de atualização:
Eu acho que atende à equidade. Algumas coisas o DN restringe só
para quem é subsidiado, mas na capacitação atende. O convite do
pré-programa vai para todos os Regionais, inclusive com a sugestão
de convidarem parceiros locais. No interior, por exemplo no Norte, que
é uma região mais deficiente em termos de universidades, a presença
do Sesc é mais acentuada, mesmo que seja um ponto de recepção.
(P4).

Na opinião do entrevistado P5:
Eu diria que estamos atingindo excelentes níveis de equidade, pois
estamos chegando a diferentes locais onde não há oferta pública de
atualização. [...] Tenho 30 anos de formado e sei como você fica
distante. O IPTV (videoconferência) facilita o acesso à atualização.

Além da Equidade, o entrevistado P6 complementa a resposta destacando a
questão do diferencial da proposta de capacitação oferecida pelo DN, independente
de haver ou não ofertas locais em maior quantidade.
No quesito equidade, nós estamos oferecendo. Acho que a gente faz
um trabalho de excelência e a abordagem de nossos cursos não tem
nas universidades do Acre ou de São Paulo. Não é a quantidade de
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universidades que impacta. Eles têm aula de implante, por exemplo,
mas não têm de acolhimento. Nos regionais grandes (quando
visitados), eles querem que vejamos as clínicas, e nos pequenos
querem que ouçamos os pacientes. Cabe citar que, quando um
regional pede mais um ponto de videoconferência, é um sinal de
sensibilidade para a lógica da equidade. É o Sesc entendendo o seu
papel modelar.

Com base nas respostas, nota-se que todos os entrevistados concordam que
as ofertas de cursos de atualização por videoconferência pelo DN são
complementares às ofertas locais.
Por fim, entendendo que a medida da dimensão da Efetividade só poderia ser
considerada por aqueles que são os responsáveis pelas bases conceitual, filosófica
e institucional da natureza da Atividade Assistência Odontológica, a última questão
foi dirigida especificamente aos entrevistados das áreas de Estudos e Pesquisas e
da Saúde. Ao classificar o nível de impacto das ações realizadas por videoconferência
no cotidiano da Atividade, os entrevistados foram unânimes em apontá-lo como
expressivo. Em seguida formularam suas respostas, dando alguns exemplos:
Cariologia, por exemplo. Eu acompanhei o início e hoje vejo as
pessoas (ao menos me parece), que elas começam a ter condições de
formular perguntas mais pertinentes, dando a impressão de ter havido
avanço nesse conhecimento. Mas é uma percepção apenas, pois eu
não acompanho tão de perto. (P3).

O entrevistado P4 corrobora a opinião, dada pelo entrevistado P3, no item
anterior:
Toda ação tem impacto expressivo, a questão não está na ferramenta,
mas em como a pessoa usa na prática os conceitos aprendidos. Como
a gente planeja as ações voltadas para a realidade deles, eu acho
expressivo. Claro, desde que eles tenham se dedicado à aula. (P4).

Complementa a resposta, trazendo exemplos bem-sucedidos, relacionados à
aplicação prática de um procedimento.
O que você vê no impacto é o que mudou na rotina deles. Isso se vê
na trajetória da capacitação no Sesc para os Regionais. Às vezes
precisamos demonstrar o que está mais próximo deles. As
videoconferências realizadas no consultório são exemplos disso. Se
fosse uma ação prática e tivesse muita gente em volta da cadeira,
para observar o procedimento, muitos não teriam a visão e não
conseguiriam acompanhar a descrição do processo. Outro exemplo
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foi a vídeo de endodontia, onde pudemos realizar atividade prática
após a aula, com envio de exercícios para análise da professora. Há
ainda o chat, que é outro exemplo de efetividade, pois em alguns
casos conseguimos levantar, na hora, resultados com os
participantes e emitir uma posição em relação às questões
levantadas pelo professor.

Na opinião do entrevistado P5, o nível de impacto também foi considerado
expressivo, em especial na atuação da equipe técnica do DN junto aos
Departamentos Regionais. Segundo ele:
As discussões técnicas que acontecem aqui no DN, sempre que
termina uma videoconferência, são uma forma de atualização plena.
O professor que vem está sempre atualizado, pesquisando, e isso
oxigena. Os dentistas daqui se sentem muito motivados a discutir
com os DDRR. Com as videoconferências, nós temos discutido de
igual para igual com os DDRR. Hoje nossa equipe está fazendo seu
trabalho no Regional com propriedade. É facilmente observável na
atuação técnica do DN nos DDRR.

O entrevistado P6, apesar de também considerar o impacto expressivo, faz
uma crítica à dificuldade de retroalimentar o processo de capacitação após uma
videoconferência:
Existem conceitos que hoje já são expressivos (18 anos discutindo
prevenção da saúde), porém, para temáticas novas, eu tenho duvidas
se a apreensão será universal. Há regionais que entendem que a
capacitação é um meio e não um fim, mas não são genéricos. Tem
regional que não adere. Somos três (técnicos) e não conseguimos
retroalimentar esse processo para além da videoconferência. A gente
ainda é aprendiz nessa ferramenta. Aprendemos a ampliar a
interlocução com eles e com os palestrantes. A gente ganhou quando
botou, no sistema de acompanhamento, o quanto foi aprendido. Se
houve mudança. A equipe tem papel de retroalimentar o sistema de
capacitação. Ele me dá mais trabalho, mas dá mais resultado.

Conclui, corroborando a opinião do entrevistado P5, quando afirma que o
sistema de videoconferência impactou positivamente no desempenho do papel da
equipe técnica do DN, ao promover a interface entre Regionais.
O IPTV (videoconferência) não termina as 17:30h. Ele está
começando ali. A gente tem um papel muito importante, que é fazer as
interfaces. Têm que estar no meu plano de viagem, a discussão e a
criação de estratégias com o coordenador. Tem que ter encadeamento
com os eixos centrais, já não engatinhamos mais, andamos de mão
dadas. A CGU já esteve conosco em 2010, fomos objeto de auditoria.
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O IPTV está fazendo um “alvoroço” na equipe e coloca-os para
estudar. Eu saio do pequeno mundo (DN-DN e DR-DR) e passo a ser
Brasil, com pluralidades e riquezas que o IPTV deu para a gente. (P6).

Todos os entrevistados consideraram ser positivo o nível de impacto das ações
realizadas por videoconferência, no cotidiano da Atividade. As opiniões assim o
indicam, e as exemplificações esclarecem as particularidades de cada ponto de vista.

4.3 DEPOIMENTO DE ASSESSORIA EXTERNA DO SESC
Com o propósito de obter uma visão externa, acerca da eficácia da tecnologia
de videoconferência como estratégia de Educação Continuada em Rede no Sesc, a
coleta de dados foi complementada com o depoimento de uma assessoria externa.
A Doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina foi
convidada por desenvolver com estudos e pesquisas específicos, sobre o uso da
videoconferência para fins educacionais. Tal escolha se deu, por possuir notório
conhecimento e experiência em Educação em Rede, aliado ao fato de ter prestado
assessoria na condução de ação de capacitação, voltada para profissionais da área
de treinamento do Sesc, intitulada “O uso da videoconferência na educação
corporativa”, em 2012.
A assessora autorizou extrair o conteúdo do relatório específico que havia
enviado ao final da capacitação ministrada. Em seu relato, a assessora descreve o
que mais chamou sua atenção,

[...] a motivação e a qualidade da equipe técnica do DN, a adequação
da maioria dos procedimentos e, ao mesmo tempo, a flexibilidade
para responder a demandas imprevistas e modificações e soluções
para diferentes demandas. Da mesma maneira, o estúdio também
está, de modo geral, adequado para várias possibilidades de uso e
de flexibilização, tendo em vista novas necessidades. Durante a
transmissão praticamente não houve problemas de conexão. Depois
da costumeira timidez inicial dos participantes a distância, foi
desenvolvida uma interação crescente, que resultou numa ótima
experiência de criação e apresentação coletiva por cada regional [...]
que envolveu a demonstração do aprendizado de todos os aspectos
abordados na formação e comprovou que é possível realizar
atividades dinâmicas através dessa mídia. (SESC, 2012e).
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Acrescenta que:
[...] A presença ativa do mediador à mesa, ao lado do palestrante
durante toda a sessão, apoiando tanto a questão técnica como
comunicacional, se mostrou uma alternativa em que vale investir, no
sentido de melhorar a participação de docentes convidados pelo
Sesc. A experiência mostrou que a atuação do mediador diminui a
insegurança do palestrante e, ao mesmo tempo, permite um ritmo
que pode aumentar a motivação e, principalmente, a interatividade
entre os participantes, especialmente dos Regionais. O trabalho
técnico de edição ao vivo do chat e a mediação, para colocar para o
professor as perguntas que deveriam ser respondidas, também
merece destaque. (SESC, 2012e).

O relato da assessoria externa indica que é possível promover atividades
dinâmicas por meio da videoconferência. Tal relato mostra possibilidades não
observadas nas opiniões dos entrevistados P5 e P6, na questão que dizia respeito
às oportunidades de alcance das metas de atualização profissional viabilizadas pela
tecnologia de videoconferência, se comparadas ao modelo presencial. Além desta
possibilidade, o relato sugere o investimento na capacitação dos palestrantes
convidados e na mediação dos técnicos do DN.

4.4 OUTROS DESTAQUES
A triangulação de métodos possibilita agregar múltiplos pontos de vista ao
estudo. Para tanto, a coleta de dados e informações incluiu documentos descritivos
(seja de aparato legal ou não), instrumentos validados (entrevistas e questionário),
um relato e um depoimento.
O uso da triangulação exige a combinação de estratégias capazes de atender
às dimensões qualitativas e quantitativas do objeto, tanto nos requisitos do método
qualitativo (garantindo a representatividade e a diversidade de posições dos grupos
sociais do universo da pesquisa), quanto nas ambições do método quantitativo, ao
propiciar o conhecimento da magnitude, cobertura e eficiência do objeto de estudo.
(MINAYO, 2005b).
Além dos resultados obtidos e descritos neste capítulo, outras evidências
foram consideradas importantes fontes de informação, como, por exemplo, a matriz
de acompanhamento (citada no item 3.3) e um parecer técnico da GDT de 2012,
encaminhado na ocasião da renovação de contrato do link de satélite utilizado na
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transmissão das videoconferências.
Este último apresentou dados demonstrando que o valor per capita das 30
ações veiculadas por videoconferência em 2011 representariam 18% das despesas,
caso estas ações fossem realizadas presencialmente. Trazendo para a realidade
deste estudo, calculou-se o valor per capita utilizando como base uma ação de
capacitação presencial com 24 horas de duração, para 27 pessoas, que, segundo os
dados levantados, teria custado R$3.471,85, em média, por pessoa (considerando
traslado, recursos materiais e humanos).
Por suposto, se o público de uma ação por videoconferência tivesse o mesmo
quantitativo da ação presencial (27), esta ação teria custado, então, R$ 2.169,63, em
média, por pessoa (62% do valor presencial). Entretanto, o sistema de
videoconferência permite ampliar a capacidade de público. No caso específico das
ações de capacitação em Odontologia, nos anos 2011 e 2012, registrou uma média
de 354 participações por dia. Desta forma, o valor seria reduzido de R$ 2.169,63
para R$ 165,48, em média, por pessoa. Ou seja, o equivalente a 5%, do custo de
uma ação presencial.
Além destes, outro exemplo que merece destaque, por ter contribuído para os
resultados do estudo, foi um relato espontâneo de um dos entrevistados. Por não ter
o caráter de resposta a um item específico do roteiro de entrevista, não foi citado na
seção 4.2, contudo, foi considerado como informação relevante ao estudo, visto que
também contribuiu na análise das dimensões da Eficiência e Economicidade.
O entrevistado P4 relatou que:
Antes da videoconferência, fazíamos as capacitações presenciais
indo aos Regionais e levando os assessores externos conosco. Teve
uma ação que durou uns 10 anos, até ser totalmente concluída,
porque a agenda dos assessores é muito difícil, fora o custo.

Vale destacar que o fator tempo também impacta na eficiência da realização
de uma ação de capacitação, pois envolve a disponibilidade de outras partes. Além
dos assessores externos e Técnicos da área específica, envolve participantes e
profissionais das áreas de treinamento do Sesc-DN e dos Departamentos Regionais.

5 CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES
Nesse capítulo, tratou-se das considerações finais e recomendações acerca
do objeto deste estudo – a videoconferência como estratégia de Educação
Continuada em Rede, no desenvolvimento de profissionais da Atividade Assistência
Odontológica do Sesc, no período de 2011 a 2012.

5.1 CONSIDERAÇÕES
As análises apresentadas no capítulo anterior possibilitaram o julgamento dos
resultados da avaliação.
Com o propósito de evidenciar o atendimento, ou não, dos padrões
estabelecidos, foi adaptado o Quadro 3, apresentado no Capítulo 4, contendo as
cinco dimensões da qualidade consideradas no estudo, seus respectivos indicadores
e padrões.
Quadro 7 – Atendimento aos padrões das dimensões Economicidade e Eficiência
Indicadores

Padrões
Estimado

Valor per capita de uma ação por
videoconferência por média de público
das sete ações / Valor per capita de
uma ação presencial para 27 pessoas
no DN x 100.
Média de público por dia de
videoconferência / efetivo de
profissionais da Atividade x 100.

Nº de dias de viagem da equipe DN
para acompanhamento de um dia de
ação por videoconferência nos DDRR/
N° de dias de viagem para
acompanhamento de um dia de ação
presencial nos DDRR x 100.
Fonte: A autora (2013).

Valor igual ou
inferior a 20% do per
capita de uma ação
de capacitação
presencial.
Média de
participação superior
a 20% do efetivo de
profissionais da
Atividade.
Nº de dias de
viagem da equipe
DN para
acompanhamento
da realização de um
dia de ação de
capacitação por
videoconferência
igual a zero.

Apurado

Atende
ao padrão

5%

Sim

22%

Sim

0

Sim
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Quadro 8 – Atendimento aos padrões da dimensão Eficácia
Padrões
Indicadores
Quantidade de ações por
videoconferência nos anos 2011 e
2012, que tenham registrado a
participação de mais da metade do total
de Departamentos Regionais (incluindo
Estância Ecológica Sesc Pantanal e
OdontoSesc Cidade de Deus)
Quantidade de respondentes do
questionário que opinou que a
videoconferência atende plenamente às
necessidades de atualização
profissional.

Estimado

Apurado

Atende
ao padrão

Mais da metade
do total de ações
de capacitação
por
videoconferência
nos anos 2011 e
2012.

5 em 7 ações

Sim

Pelo menos 1/3
dos respondentes
do questionário.

1/4 dos
respondentes
do
questionário

Não

Fonte: A autora (2013).

Quadro 9 – Atendimento aos padrões da dimensão Efetividade
Padrões
Indicadores
Quantidade de respondentes do
questionário que considerou que os
objetivos específicos das ações
realizadas no período de 2011 e 2012
foram plenamente alcançados.
Quantidade de entrevistados que
opinaram que o nível de impacto das
ações realizadas por videoconferência
no cotidiano da Atividade foi expressivo.

Estimado

Apurado

Atende
ao padrão

Pelo menos
metade dos
respondentes do
questionário.

1/3

Não

Mais da metade
dos
entrevistados.

Todos os seis
entrevistados

Sim

Fonte: A autora (2013).

Quadro 10 – Atendimento aos padrões da dimensão Equidade
Padrões
Indicadores
Quantidade de respondentes do
questionário que considerou a oferta de
cursos de atualização por
videoconferência pelo Sesc-DN, igual
ou superior a oferta local das
Instituições de Ensino Superior.
Quantidade de entrevistados que
opinou favoravelmente em relação à
equidade da oferta de cursos de
atualização por videoconferência pelo
Sesc-DN em todo país, considerando as
ofertas locais de Instituições de Ensino
Superior.
Fonte: A autora (2013).

Atende
ao padrão

Estimado

Apurado

Pelo menos 1/3
dos respondentes
do questionário.

2/3 dos
respondentes
do
questionário.

Sim

Pelo menos
metade dos
entrevistados.

5 de 6
entrevistados

Sim

73

Para cada dimensão avaliada, foram verificados os níveis de atendimento aos
padrões estabelecidos, que variaram entre plenamente e parcialmente atendidos,
como pode ser visto no Quadro 11.
Quadro 11 – Nível de atendimento aos padrões estabelecidos por dimensão
Dimensão

Nível de atendimento aos padrões

Economicidade e Eficiência

Plenamente atendido

Eficácia

Parcialmente atendido

Efetividade

Parcialmente atendido

Equidade

Plenamente atendido

Fonte: A autora (2013).

Considerando que as dimensões obtiveram níveis de atendimento aos
padrões definidos como parcialmente e plenamente atendidos, aliado ao fato de que
não houve ocorrência, em nenhuma dimensão específica, de padrões não atendidos
na totalidade, pode-se afirmar que todas as dimensões avaliadas obtiveram níveis
satisfatórios de qualidade. Tal afirmação demonstrou haver conhecimento, por parte
dos participantes, de que a videoconferência é uma estratégia de Educação
Continuada em Rede, no desenvolvimento de profissionais do Sesc.
Voltando às questões avaliativas definidas para este estudo, na questão 1
“Até que ponto a videoconferência pode ser considerada eficiente e econômica em
relação às ações presenciais de desenvolvimento técnico dos profissionais da
Atividade Assistência Odontológica do Sesc em nível nacional?”, os resultados
permitem afirmar que a videoconferência é uma estratégia eficiente e econômica,
em relação às ações presenciais de desenvolvimento técnico dos profissionais da
Atividade Assistência Odontológica do Sesc em nível nacional, respondendo, assim,
à primeira questão formulada para o estudo.
Em relação à segunda questão: “Até que ponto as ações de capacitação por
videoconferência

podem

ser

consideradas

eficazes

e

equitativas

no

desenvolvimento técnico dos profissionais da Atividade Assistência Odontológica do
Sesc em nível nacional?” os resultados indicam que a oferta, do Sesc-DN, de ações
de capacitação por videoconferência é equitativa, porém parcialmente eficaz no
desenvolvimento técnico dos profissionais da Atividade Assistência Odontológica do
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Sesc em nível nacional, no que se refere ao atendimento pleno das necessidades de
atualização profissional.
Respondendo a terceira e última questão do estudo, Até que ponto a
videoconferência

pode

ser

considerada

uma

estratégia

efetiva

para

o

desenvolvimento dos profissionais da Atividade Assistência Odontológica do Sesc
em nível nacional? Os resultados indicam que, embora o impacto das ações seja
considerado expressivo no cotidiano da Atividade, nem todos os objetivos
específicos definidos para as ações realizadas no período de 2011 e 2012 foram
plenamente alcançados, atingindo, assim, um nível parcial de efetividade da
estratégia de videoconferência para o desenvolvimento dos profissionais da
Atividade Assistência Odontológica do Sesc em nível nacional.

5.2 SUGESTÕES
Apesar do resultado satisfatório mostrado neste estudo, convém que a
instituição esteja atenta ao fato de que se faz necessário o aprimoramento do
sistema de videoconferência, como estratégia de Educação Continuada em Rede,
no desenvolvimento de profissionais da Atividade Assistência Odontológica do Sesc.
Para tanto, o estudo apresenta algumas sugestões, no intuito de subsidiar os
tomadores de decisão de quaisquer instâncias, lembrando sempre que, como
observou Cronbach, “uma função importante do avaliador é esclarecer, não ditar, a
decisão a ser tomada”. (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 161).
Promover uma atuação mais direta, nos pontos de atenção aqui levantados,
talvez seja a forma mais indicada de garantir a estratégia de Educação Continuada,
já consolidada como um sistema em rede.
Em curto prazo, a todos os envolvidos cabe reconhecer que as limitações
técnicas, modos de interação, questões logísticas e afetivas de uma ação de
capacitação em rede são diferentes do presencial, uma vez que “a situação de
telepresença da videoconferência, problematiza a mediação face a face, o ‘estar
junto’ a um tempo e em um lugar que não são os tradicionais de co-presença.”
(SESC, 2012e).
Para tanto, cabe também prever, no estágio de planejamento das ações de
capacitação, um período específico para a capacitação sistematizada das
assessorias externas, convidadas para ministrar ações de capacitação via
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videoconferência, considerando suas particularidades em relação a uma aula
presencial.
Também em curto prazo, convém envolver os Coordenadores da Atividade
Assistência Odontológica, no planejamento das ações de capacitação. Para tanto, é
importante definir conjuntamente objetivos mensuráveis e que possibilitem avaliar a
efetividade das ações, além de estratégias didáticas que promovam níveis
satisfatórios de aprendizagem, inclusive atividades presenciais mediadas localmente
pelas próprias equipes.
Ainda em curto prazo, cabe aos profissionais responsáveis pela elaboração
do planejamento das ações de capacitação, consultar o mapa de competências
profissionais,

para

sistematizar

o

levantamento

de

necessidades

de

desenvolvimento, de modo a promover uma ação mais ajustada aos referenciais
institucionais basilares e à realidade da Atividade Assistência Odontológica.
Considerando que há necessidades de ordem organizacional, funcional e individual
(ABNT, 2011), tal levantamento deverá indicar, principalmente, se as informações
levantadas correspondem, de fato, a necessidades que deverão ser supridas por
meio de uma ação de capacitação. Caso positivo, devem-se avaliar também as
estratégias didáticas a serem adotadas, observando a indicação do uso da
videoconferência (se em toda a ação ou em parte dela).
Em médio prazo, sugere-se, aos dirigentes da alta administração, o
fortalecimento institucional da Rede de Desenvolvimento Técnico, principalmente
nos Departamentos Regionais, com qualificação e suporte aos Núcleos de
Desenvolvimento Técnico, de modo a promover ações de qualidade que elevem o
nível de excelência profissional.
Apesar da impossibilidade de comparação com estudos anteriores, uma vez
que se trata de um primeiro estudo específico do objeto em questão, acredita-se que
este inspire novos estudos, de modo a auxiliar na determinação do mérito e
relevância dos tantos outros possíveis objetos que possam vir a ser avaliados. Esta
seria uma forma de afirmar a reconhecida contribuição do Sesc para a melhoria das
condições de vida da sua clientela, por meio da excelência e da qualificação de seus
profissionais.
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APÊNDICE A- Questionário do coordenador de Odontologia
*Obrigatório
PERFIL DO RESPONDENTE
1. Origem*
Selecione a opção correspondente ao Departamento onde você está registrado.

2. Nome do cargo ocupado:*
Especifique o nome do cargo conforme registro oficial no seu documento funcional (junto ao RH)
3. Nome da função exercida:*
Especifique o nome da função que você exerce no cargo descrito na questão anterior, ainda
que tenha o mesmo nome. Por exemplo: Cargo – Odontólogo, Função – Coordenador.
Coordenador
Outro:
4. Sexo*
Feminino
Masculino
5. Formação*

6. Idade*

7. Com relação a tempo, assinale uma entre as seguintes opções de resposta:*
Menos de 1
Entre 1 e 3
Entre 3 e 5
Entre 5 e 10 Mais 10 anos
ano
anos
anos
anos
a. Tempo de
formado
b. Tempo de
exercício
profissional
no Sesc
c. Tempo de
exercício na
função de
coordenação
da Atividade
Assistência
Odontológica
8. Local onde assiste às transmissões de videoconferência:*
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AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS POR VIDEOCONFERÊNCIA
Com o objetivo de atualizar conhecimentos técnicos e científicos para os recursos
humanos que compõem a atividade assistência odontológica do Sesc - Odontólogos, ASBs
e TSBs, nos exercícios 2011 e 2012 o Departamento Nacional realizou sete ações de
capacitação por videoconferência com objetivos específicos por tema, a saber:
TEMA 1: Fluoreto sistêmico: recomendações baseadas em evidências científica
PALESTRANTE: Marilia Buzalaff
DATA: 30/03/2011
Objetivos específicos: (1) Oportunizar conhecimentos científicos e técnicos na área de
Promoção de Saúde Bucal no que tange ao correto emprego dos Fluoretos – indicações/
contra indicações / controle de uso nas águas de abastecimento / técnicas corretas /
discussão de casos clínicos e heterocontrole; (2) Contribuir na construção de estratégias,
pelos Departamentos Regionais, voltadas a redução da cárie dental no país, hoje ainda
caracterizada como uma das doenças bucais mais prevalentes na população brasileira.
TEMA 2: Atualização em dentística restauradora
PALESTRANTE: Patrícia Jardim
DATA: 23/05/2011
Objetivo específico: Oportunizar conhecimentos científicos e técnicos na área de Dentística,
com enfoque em técnicas voltadas à recuperação de coroas parcialmente destruídas e de
uso de materiais odontológicos biocompatíveis com a estrutura dentária.
TEMA 3: Sustentabilidade
PALESTRANTE: Vital de Oliveira Ribeiro Filho
DATA: 05/07/2011
Objetivos específicos: (1) Promover processos de capacitação continuada voltados a
orientar, motivar, conscientizar e informar sobre os riscos dos Resíduos Sólidos; (2)
Contribuir com a estruturação dos serviços odontológicos dos Departamentos Regionais,
considerando o correto protocolo de armazenamento dos resíduos sólidos.
TEMA 4: Dentística II
PALESTRANTE: Maximiliano Sérgio Cenci
DATA: 22/09/2011
Objetivo específico: Oportunizar informações teórico-práticas na área de prótese fixa,
abordando as etapas de indicação e contra indicação, preparo, moldagem e técnicas de
cimentação de próteses unitárias on lays e in lays.
TEMA 5: Saúde Coletiva
PALESTRANTE: Samuel Jorge Moysés
DATA: 31/10/2011
Objetivos específicos: (1) Promover uma reflexão acerca do modelo de atenção
odontológica que embasa o Módulo Político nos Departamentos Regionais; (2) Oportunizar
informações científicas na área de saúde bucal coletiva, subsidiando um processo de gestão
baseado nos alicerces desse modelo de atenção.
TEMA 6: Avaliação Qualitativa
PALESTRANTE: Oswaldo Yoshimi Tanaka
DATA: 29/11/2011
Objetivo específico: Fornecer subsídios teóricos inerentes ao campo da avaliação
qualitativa, subsidiando a construção de ferramentas a serem adotadas pelos
Departamentos Regionais voltadas a uma análise de resultados nessa dimensão,
subsidiando, se necessário, as necessárias correções de rumo.
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TEMA 7: Estética em Odontologia
PALESTRANTE: Patrícia Jardim
DATA: 18/07/2012
Objetivos específicos: (1) Conhecer os materiais biocompatíveis e estéticos de última
geração; (2) Identificar as técnicas empregadas na restauração estética: preparo, escolha da
cor etc.
9. Considerando a tecnologia utilizada para a capacitação em rede, assinale a opção
de resposta que melhor representa, em sua opinião, o nível de atingimento do(s)
objetivo(s) específico(s) proposto(s).*
Plenamente

Parcialmente

Não atingidos

TEMA 1: Fluoreto
sistêmico:
recomendações
baseadas em evidências
científica
TEMA 2: Atualização em
dentística restauradora
TEMA
Sustentabilidade

3:

TEMA 4: Dentística II
TEMA 5: Saúde Coletiva
TEMA 6: Avaliação
Qualitativa
TEMA 7: Estética em
Odontologia
Comentários sobre as respostas da questão 9.
(Opcional)

ADEQUAÇÃO À REALIDADE LOCAL
10. Houve custo direto do Regional para a participação nas ações? *
a. Sim
b. Não
c. Não soube responder

Não sei opinar
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10a. Caso positivo, assinale uma ou mais opções de custo:
a. Transporte
b. Alimentação
Outro:
11. Quanto à qualidade das ações realizadas neste período, qual seu nível de
satisfação:* Selecione um valor no intervalo de 1,Insatisfeito, a 4,Muito satisfeito .
1

2

3

4

12. Considerando o quadro de profissionais da equipe que você coordena, é possível
dizer que as ações de capacitação por videoconferência, promovidas pelo
Departamento Nacional, atenderam a que proporção do efetivo de ODONTÓLOGOS,
especificamente:*

13. Quanto às possíveis vantagens das ações realizadas por videoconferência,
assinale a(s) que melhor se adéqua(m) às necessidades de atualização profissional de
sua equipe:*
Assinale uma ou mais opções de resposta.
a. Otimização de tempo
b. Possibilidade de troca entre equipes locais
c. Possibilidade de troca entre equipes inter-regionais
d. Possibilidade de troca com parceiros locais (quando há convidados externos do Sesc
assistindo na mesma sala que você)
e. Acesso à professores altamente qualificados
f. Acesso a conteúdo atualizado
g. Não há vantagens
Outro:
14. Quanto ao nível de interação com outros Departamentos Regionais, você
considera que após a implantação do sistema de videoconferência, esta relação:*
Selecione um valor no intervalo de 1, Não aumentou, e 3, Aumentou muito.
1
2
3
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15. Considerando a quantidade de instituições de ensino superior do seu estado que
ofertam cursos de atualização profissional na sua área, em especial as públicas, você
considera que a oferta de capacitação por videoconferência pelo Departamento
Nacional:*
a. É superior a oferta local
b. Se compara a oferta local
c. É inferior a oferta local

16. Em sua opinião, a prática da extensão do convite à participação de profissionais
das Secretarias de Saúde, estudantes e outros agentes locais, nas ações de
capacitação por videoconferência promovidas pelo Sesc:*
Assinale uma ou mais opções de resposta.
a. Contribui para o desenvolvimento local de profissionais que não atuam no Sesc
b. Contribui para o intercâmbio local entre profissionais do Sesc e outros
c. Contribui para o fortalecimento da relação do Sesc com parceiros locais
d. Inibe a participação dos funcionários do Sesc
e. Prejudica a interatividade com outros Departamentos Regionais
Outro:
17. De um modo geral, você considera que a tecnologia de videoconferência utilizada
como estratégia de Educação Continuada para o desenvolvimento de profissionais da
Atividade Assistência Odontológica do Sesc:*
a. Atende plenamente às necessidades de atualização profissional
b. Atende parcialmente às necessidades de atualização profissional
c. Não atende às necessidades de atualização profissional

Comentários: Caso sinta necessidade de comentar alguma resposta, utilize este espaço
identificando o número do item comentado.
Enviar
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista
Data e hora:
Nome do participante:
Cargo/função:
Gerência/Divisão:
Local da entrevista:
Perfil do participante entrevistado:
1. Formação:
a) ( )Superior
b) ( )Especialização
c) ( )Mestrado
d) ( )Doutorado
e) ( ) Pós-Doutorado
2. Tempo de Sesc (em anos):
a. ( ) Entre 1 e 5
b. ( ) Entre 5 e 10
c. ( ) Entre 10 e 15
d. ( ) Mais de 15
3. Tempo de exercício na atual função (em anos):
a. ( ) Entre 1 e 5
b. ( ) Entre 5 e 10
c. ( ) Entre 10 e 15
d. ( ) Mais de 15 anos/Especificar: _____________
Questões por área
Área(s)
Questão
entrevistada(s)
GDT
1. Quais suas principais atividades na Gerência?
GPO
GDT
GPO

GDT
GPO

2. Com base em sua experiência na Instituição, qual sua opinião sobre o
investimento do Sesc no desenvolvimento técnico de seus servidores,
seja em nível nacional ou do DN?
3. Instituições que ofertam serviços de saúde apresentam despesas
elevadas, uma vez que, costumam ser altos, os investimentos com
infraestrutura, equipamentos e materiais, além de pessoal habilitado,
capacitado e atualizado. Como você avalia o investimento do Sesc
especificamente para o treinamento e desenvolvimento das equipes de
profissionais da Atividade Assistência Odontológica nos dois primeiros
anos do atual quinquênio: a. Muito alto | b. Alto | c. baixo | d. Muito
baixo. Explique:
(Continuação)
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(Continuação)
Área(s)
entrevistada(s)

Questão

GDT
GPO

4. Segundo o Manual de Auditoria Operacional do TCU (2012), o conceito
de eficiência está definido como sendo “a relação entre os produtos (bens
e serviços) gerados por uma atividade e os custos dos insumos
empregados para produzi-los, em um determinado período de tempo,
mantidos os padrões de qualidade [...].”, e o de economicidade como “a
minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma
atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade”. Partindo
dessa referência, você classificaria a capacitação das equipes de
odontologia por videoconferência como sendo: a. Apenas eficiente | b.
Apenas econômica | c. Eficiente e econômica | d. Ineficiente e
dispendiosa.
Explique:

GDT
GEP
GES

5. Em relação às capacitações presenciais, você considera que a
videoconferência possibilita mais, ou menos oportunidades de alcance
das metas de atualização profissional? Fale mais pouco a respeito de
sua opinião sobre isso?

GDT
GEP
GES

6. Segundo Cohen e Franco (1993), Equidade é “a via através da qual
pode ser modelada a justiça distributiva [...]. A igualdade de resultados
pretende alcançar uma distribuição final igualitária, independente do
desempenho dos indivíduos e de sua contribuição à sociedade”. Neste
estudo especificamente, esta dimensão está relacionada ao fato de o
sistema de videoconferências ter se sido implementado pelo DN,
independente do desempenho e da capacidade financeira dos
Departamentos Regionais, visto que desde o princípio as ações por
videoconferência são oferecidas a todos os Regionais, sejam eles
subsidiados ou não.
Além da capacidade financeira, questões relacionadas à oferta de
cursos de atualização local também foram consideradas no estudo.
Segundo dados do Conselho Federal de Odontologia, em 2012 o Brasil
registrava 203 Instituições de Ensino Superior devidamente
credenciadas para a oferta de cursos de graduação em odontologia.
Neste mesmo ano a Atividade Assistência Odontológica do Sesc
contava com mais de 1.600 profissionais atuando em 275 unidades.
Sendo assim, qual sua opinião sobre a equidade da oferta de cursos
pelo DN em todo país, nesta tecnologia, considerando a distribuição
geográfica tanto de unidades quanto de IES?

GEP
GES

7. Em sendo Efetividade a relação entre os resultados e o objetivo, também
segundo Cohen e Franco (1993), como você considera o nível de
impacto das ações realizadas por videoconferência no cotidiano da
Atividade:
a. Muito expressivas | b. Expressivas | c. Pouco expressivas |
d. Inexpressivas
Dê exemplos:
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APÊNDICE C - Convite e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Prezado(a) Sr.(a),
Estou desenvolvendo um estudo avaliativo como requisito para obtenção do título de Mestre
em Avaliação, pela Fundação CESGRANRIO. Este termo de consentimento explica o
referido estudo. Por favor, leia-o com atenção e reenvie sua resposta.
O estudo tem como objetivo avaliar a videoconferência como estratégia de Educação
Corporativa em rede, no desenvolvimento de profissionais da Atividade Assistência
Odontológica do Sesc, no período de 2011 a 2012. Como parte do estudo realizarei uma
pesquisa com representantes das partes interessadas.
Caso concorde em participar, o(a) senhor(a) receberá um questionário estruturado e
eletrônico, cujas respostas servirão de base para análise que comporá a conclusão do
estudo proposto. O questionário será enviado para o e-mail de contato indicado abaixo e o
anonimato das respostas será garantido, sendo este Termo arquivado separadamente do
questionário.
Sua resposta é muito importante, ainda que negativa, pois significa que o(a) senhor(a)
recebeu esta mensagem e entendeu a informação fornecida sobre o estudo e sobre este
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ao responder positivamente, o(a) senhor(a)
estará concordando em participar do estudo.
Em caso de dúvida, coloco-me à disposição nos contatos:
Marta Gomes - (21) 2136-5388 ou mgomes@sesc.com.br
Desde já, agradeço a atenção.
FAVOR RESPONDER ATÉ 10/04/2013
Ao responder a esta mensagem, favor assinalar a alternativa que corresponde à sua opção,
complementando com seus dados.
( ) Informo que recebi, li e tomei ciência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e
CONCORDO em participar do estudo.
Nome completo:
Departamento Regional:
E-mail de contato para envio do questionário:
( ) Informo que recebi, li e tomei ciência do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e
NÃO CONCORDO em participar do estudo.
Nome completo:
Departamento Regional:
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Prezado(a) Sr.(a),
Estou desenvolvendo um estudo avaliativo como requisito para obtenção do título de
Mestre em Avaliação, pela Fundação CESGRANRIO. Este termo de consentimento
explica o referido estudo. Por favor, leia-o com atenção.
O estudo tem como objetivo avaliar a videoconferência como estratégia de
Educação Continuada em rede, no desenvolvimento de profissionais da Atividade
Assistência Odontológica do Sesc, no período de 2011 a 2012. Como parte do
estudo realizarei uma pesquisa com representantes das partes interessadas.
Caso concorde, o(a) senhor(a) será convidado a participar de uma entrevista, cujas
respostas servirão de base para análise que irá compor a conclusão do estudo
proposto. A entrevista será agendada previamente e realizada em seu posto de
trabalho.
Sua assinatura significa que o(a) senhor(a) entendeu a informação fornecida sobre o
estudo e sobre este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ao assinar, o(a)
senhor(a) estará concordando em participar do estudo.
Em caso de dúvida, coloco-me à disposição nos contatos:
Marta Gomes - (21) 2136-5388 ou mgomes@sesc.com.br
Desde já, agradecemos a atenção.

Nome do Participante: _____________________________________________
Gerência/Divisão: _________________________________________________
Cargo/função: ___________________________________________________

______________________________
Local e data

_______________________________
Assinatura do Participante

_____________________________________
Marta Cristina Gomes do Nascimento
Mestranda em Avaliação da Fundação Cesgranrio

