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RESUMO
O objetivo do estudo foi avaliar o grau de satisfação dos colaboradores do Consórcio
Brasileiro de Acreditação (CBA), com a versão atual do sistema SAvE. O SAvE é o
sistema usado como ferramenta de suporte às avaliações educativas realizadas em
instituições de saúde. O modelo de avaliação adotado foi fundamentado na
abordagem centrada nos consumidores.

Para avaliar o nível de satisfação dos

usuários foram utilizadas as categorias Qualidade em Uso e Contexto de Uso,
baseadas nas normas das séries ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598, que visam avaliar
a qualidade do produto de software. A visão do usuário responsável pelas atividades
administrativas de cadastramento, agendamento das avaliações e compilação do
relatório final, bem como dos dois usuários responsáveis pela coordenação técnica
das avaliações foi obtida através de uma entrevista. A visão de 28 dos profissionais,
que realizam as avaliações educativas nas instituições de saúde e utilizam o SAvE
para os registros das evidências encontradas, foi coletada através de um
questionário on-line. A análise dos dados coletados nas entrevistas e nas questões
abertas do questionário foi feita através registro das principais falas, as informações
obtidas nas questões fechadas do questionário foram tabuladas e os dados relativos
às características da categoria Qualidade em Uso foram analisados usando uma
Matriz de Importância e Desempenho. Os participantes do estudo avaliaram
positivamente o SAvE como ferramenta para coleta, compilação e preparação dos
relatórios das avaliações de educação, mas indicaram diversos aspectos que
poderiam ser melhorados. Como todas as etapas dessa avaliação foram
acompanhadas pelo Departamento de Tecnologia da Informação do CBA que é
responsável pelo sistema SAvE, diversos pontos fracos que foram elencados nesse
estudo, como aspectos que deveriam receber ações de melhoria, já serão atendidos
na nova versão do SAvE em fase de preparação.
Palavras-chave: Avaliação. Consumidores. Qualidade do produto de software. Matriz
de importância e desempenho.

ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the satisfaction level of the employees of
the Brazilian Accreditation Consortium (CBA), with the current version of the system
used as a tool to support the evaluations performed in educational health institutions,
named SAVE. A consumer-centric design approach was employed to develop the
evaluation. To assess the level of user satisfaction, the following categories were
drawn: Quality in Use and Context of Use, both of them based on the standards of
the series ISO / IEC 9126 and ISO / IEC 14598, which main aim is to assess the
quality of software products. The vision of the user responsible for the administrative
activities of registration, scheduling of evaluations and compilation of the final report,
as well as two users responsible for the technical coordination of the evaluations was
obtained through an interview. The vision of 28 professionals, who perform
evaluations in educational and health institutions using the Save for records of
findings, were collected through a questionnaire on-line. The analysis of data
collected through the interviews and open questions of the questionnaires was
carried out by recording the main lines, the information obtained from the closed
questions

of

the

questionnaire

were

tabulated

and

data

concerning

the

characteristics of the Quality in Use category were analyzed by using an Importance
and Performance Matrix. Study participants have a positive evaluation of the SAvE
as a tool for collection, compilation and preparation of evaluation reports of education
but indicated several aspects that could be improved. As all steps of the evaluation
were followed by Department of Information Technology of the CBA which is
responsible for the SAVE system, several of the weak aspects pointed out while this
study, as aspects that should receive improvement actions, already been improved in
the new version of the SAvE.
Keywords: Evaluation. Consumers. Software product quality. Importance and
performance matrix.
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1 A AVALIAÇÃO EDUCATIVA DOS PROGRAMAS PARA MELHORIA DE
QUALIDADE E SEGURANÇA EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
Associação Brasileira de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde
(ABA), mais conhecida como Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), desde
1998 vem desenvolvendo atividades ligadas à melhoria da qualidade na área de
saúde. Sendo que a missão do CBA publicada do seu site é:

Melhorar continuamente a qualidade e a segurança do cuidado aos
pacientes e beneficiários dos sistemas e serviços de saúde, por meio
de processos de acreditação e certificação internacionais, educação
e ensino. (CBA, 2013).

Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), acreditação é a forma mais
usual do sistema formal de pareceres profissionais, definido como: aquele que tem
uma

estrutura

consolidada

de

pareceres

periódicos,

com

periodicidade

predeterminada e que são emitidos a partir de padrões públicos.
A acreditação de serviços de saúde, em todo mundo, tem sido considerada
como uma ferramenta eficaz de avaliação e gestão da qualidade, pois ela faz com
que as instituições acreditadas se comprometam a melhorar a segurança e a
qualidade do cuidado ao paciente, garantam um ambiente seguro e trabalhem
constantemente para reduzir os riscos ao paciente e aos profissionais de saúde.
Segundo informações contidas no site do CBA (CBA, 2013), o CBA aplica nas
instituições de saúde a metodologia de acreditação internacional da Joint
Commission International (JCI), sendo representante exclusivo da JCI no Brasil.
A metodologia da JCI atende a uma demanda mundial crescente por
avaliações dos serviços de saúde, com base em padrões internacionais.

Os

padrões empregados nessa metodologia são padrões de consenso internacional,
desenvolvidos, mantidos e aprovados por um Conselho Internacional e constituem a
base do programa de acreditação internacional JCI/CBA. A filosofia fundamental
desses padrões é baseada em princípios de gestão da qualidade e melhoria
contínua.
Além dos serviços de Acreditação, o CBA oferece serviços de Educação que
abrangem desde hospitais, ambulatórios, serviços de cuidado continuado não
hospitalar (internação domiciliar, pacientes em final de vida) até serviços de
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transporte médico. Esses serviços são prestados pela Coordenação de Educação do
CBA.

1.1 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO - CBA
A Coordenação de Educação desenvolve junto às instituições de saúde,
através de profissionais especializados, programas voltados para a implantação,
desenvolvimento e manutenção de programas, ou ações, que promovam a melhoria
da qualidade e segurança, possibilitando a estas instituições a possível obtenção de
selos ou certificados de qualidade ou acreditação de seus serviços.
Preparar uma instituição de saúde para obtenção de um certificado de
acreditação, conferido por uma organização independente e idônea, é um processo
de adequação e educação que pode levar alguns anos. Essa preparação exige o
desenvolvimento e implementação de programas customizados e planejados
conforme o perfil da instituição de saúde, elaborados de acordo com um conjunto de
atividades relacionadas com os temas e requerimentos definidos pelos padrões de
acreditação aplicados.
Os escopos dos projetos de educação são customizados para cada
instituição. Segundo site do CBA (CBA, 2013), os projetos de educação são
elaborados conforme um conjunto de atividades de interesse, sempre relacionados
com os temas e requerimentos definidos nos manuais de padrões de acreditação
internacional CBA/JCI e incluem:
a) educação sobre a metodologia de acreditação e a capacitação sobre os
manuais e o conjunto de padrões aplicáveis, conforme o perfil da instituição;
b) realização de avaliação externa educativa visando verificar e apresentar
um diagnóstico completo da instituição;
c) elaboração e acompanhamento na implementação de planos de ação de
melhorias, a partir do diagnóstico inicial, visando à correção das não conformidades
identificadas;
d) realização de novas avaliações externas educativas visando verificar a
evolução da implementação das ações de melhoria;
e) realização de treinamentos e cursos específicos com instrutores
especializados do CBA.
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A importância da educação para acreditação é bastante relevante no
processo para acreditação de serviços de saúde. O processo de preparação de
uma instituição pode ser agilizado e simplificado quando ela conta com a assistência
de uma equipe de profissionais experientes, treinados e com uma base sólida, que
oriente as equipes internas da instituição a identificar, planejar e implantar os
importantes passos necessários para obter a acreditação.
Não necessariamente as instituições precisam se utilizar dos serviços de
Educação do CBA, nenhuma vantagem adicional, além da experiência e
conhecimento dos profissionais especializados no desenvolvimento desses projetos,
será considerada, já que as atividades realizadas durante o projeto de educação não
serão consideradas no processo de acreditação e não influenciarão a decisão de
acreditação.

1.2 AS AVALIAÇÕES EDUCATIVAS
Nos programas desenvolvidos para instituições de saúde pela área de
Educação do CBA, as etapas mais importantes são a realização de avaliações,
chamadas de avaliações de educação ou educativas. Essas avaliações visam
apresentar um diagnóstico completo da instituição de saúde, quanto à sua aderência
aos padrões de qualidade baseados na metodologia da JCI. Elas são avaliações
formativas e têm importância vital para identificação das necessidades de cada
instituição, pois a partir dos resultados delas é que são elaborados e implementados
os planos de ação, com as melhorias necessárias para que a instituição possa
atender aos requisitos dos padrões adotados.
As avaliações educativas são realizadas in loco, por uma equipe de 2 a 5
especialistas e têm duração de 2 a 5 dias, dependendo do tamanho da instituição e
do Manual de Padrões adotado. De acordo com o tipo de instituição de saúde, os
padrões aplicáveis podem ser para hospitais, ambulatórios, serviços de cuidado
continuado não hospitalar e até de serviços de transporte médico.
É usado como instrumento de avaliação um conjunto de elementos de
mensuração que abrangem todos os capítulos do Manual de Padrões aplicado à
instituição avaliada. Para cada um desses padrões, existe um conjunto de elementos
bastante detalhado. A maioria das avaliações usam os padrões hospitalares, que
cobrem 1221 elementos de mensuração.
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Além da qualidade da avaliação realizada e da confidencialidade dos dados
coletados, o tempo dispendido entre a realização da avaliação educativa e a entrega
do relatório final é de grande importância para a evolução do projeto de preparação
da instituição. Devido à complexidade e extensão dos padrões, as atividades
relacionadas às avaliações educativas são atividades bastante trabalhosas, por esse
motivo, com a finalidade de auxiliar nas atividades relacionadas a essas avaliações,
o CBA desenvolveu um software denominado Sistema de Avaliação de Educação
(SAvE).

1.3 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
A autora do presente estudo é uma colaboradora do CBA, que trabalha junto
aos profissionais da área de Educação e da área de desenvolvimento de TI, e
apesar de não ser usuária do SAvE conhece bem a sua importância nas avaliações
educativas e o trabalho que tem sido feito pela área de desenvolvimento de
Tecnologia da Informação (TI) para melhorar esse sistema.
Observando que o SAvE nunca foi formalmente avaliado, a autora propôs à
direção do CBA e obteve a autorização necessária para elaborar esse estudo, cujo
objetivo foi o de avaliar o grau de satisfação com o sistema SAvE versão 2.0, a partir
da visão dos consumidores (usuários).
Os consumidores do SAvE são os colaboradores do CBA que usam esse
sistema na programação das avaliações, no registro das evidências encontradas, na
elaboração, na revisão e na emissão do relatório final das avaliações educativas.
A importância do resultado desse estudo é fornecer à administração do CBA,
à coordenação da área de Educação e à área de desenvolvimento de TI, orientação
para as ações de aperfeiçoamento a serem introduzidas em futuras versões do
sistema, que reflitam o conhecimento e a experiência dos usuários do SAvE. Obter
melhorias no SAvE irá propiciar condições para o aumento da qualidade dos
projetos desenvolvidos, para instituições de saúde, pela área de Educação do CBA.

2 SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA - SAvE
2.1 ORIGEM DO SAvE
O SAvE é um software desenvolvido sob encomenda, com base na
experiência adquirida ao longo dos anos pelo CBA, como ferramenta para realização
de avaliações de educativas em instituições de saúde, com a finalidade de auxiliar
nas atividades de programação, coleta, compilação dos dados e preparação dos
relatórios

das

avaliações

realizadas

em

instituições

em

que

atuam

na

implementação de programas de qualidade e segurança dos pacientes pela
metodologia do CBA/JCI.
Segundo a chefia do Departamento de TI, o SAvE começou a ser utilizado em
2008 e até o 2º trimestre de 2013 foi usado na realização de 145 avaliações
educativas em instituições de saúde. Ao longo dos anos, várias críticas e sugestões
de melhoria por parte dos usuários resultaram em modificações que foram
introduzidas buscando aperfeiçoar esse sistema, porém até a realização dessa
avaliação não existia levantamento formal a respeito dos seus pontos fortes e fracos,
nem da satisfação dos usuários.
Antes do desenvolvimento do SAvE, a coleta e registros dos dados da
avaliação das instituições eram feitos usando arquivos em Word, transmitidos por email. Esse processo não garantia a confidencialidade das informações e exigia um
trabalhoso processo para formatação e revisão, antes de poder ser gerado o
relatório final. O SAvE foi desenvolvido tendo como base o conhecimento dos
profissionais que trabalham na área de Educação do CBA, com o objetivo específico
de ser uma ferramenta para garantir a confidencialidade e agilizar as atividades de
avaliação dos projetos de educação para acreditação.
O SAvE é usado como ferramenta de suporte às avaliações educativas que
usam diversos padrões, que abrangem desde hospitais, ambulatórios, serviços de
cuidado continuado não hospitalar (internação domiciliar, pacientes em final de vida)
até serviços de transporte médico.
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2.2

FUNCIONALIDADES DO SAvE
Os usuários do SAvE são os colaboradores da área de Educação do CBA e

as funcionalidades do SAvE a que eles têm acesso podem ser grupadas da seguinte
forma:
 Cadastramento dos manuais de padrões, das instituições avaliadas, dos
membros da equipe avaliadora e das avaliações.
 Coleta e registro dos dados das avaliações.
 Revisão dos dados das avaliações.
 Emissão do relatório final das avaliações.

2.2.1 Acesso ao SAvE
O SAvE não é instalado no computador ou outro equipamento pessoal do
usuário. Ele está instalado num servidor e é acessado, pelos computadores fixos ou
dispositivos móveis dos usuários, utilizando a Internet, conforme mostrado na Figura
1.
Figura 1 - Arquitetura de acesso ao SAvE utilizando a Internet

Fonte: A autora (2013).
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O acesso ao SAvE é feito a partir de um link e só pode ser acessado através
de uma senha pessoal, que limita o acesso dos usuários apenas às funcionalidades
ligadas às atividades que estão sob sua responsabilidade.
As permissões de acesso são definidas quando do cadastro do usuário e
podem ser limitadas a um período de tempo definido.

2.2.2 Cadastramento
Inicialmente, é feito no SAvE o cadastramento dos manuais dos padrões de
acreditação usados, das instituições a serem avaliadas e dos usuários.

Esses

cadastros precisam ter sido feitos para que se possa cadastrar e agendar as
avaliações e emitir e-mails aos usuários que serão os avaliadores, como ilustrado na
Figura 2.
Figura 2 - Cadastros do SAvE

Fonte: A autora (2013).

As funcionalidades necessárias para o cadastramento exigem que o acesso
seja feito por um usuário cadastrado com “administrador”.

Os primeiros

“administradores” foram cadastrados pelo Suporte de TI, os demais são cadastrados
sempre que necessário pelo (a) auxiliar administrativo (a) da área de Educação do
CBA.
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Os usuários, ao acessar o SAvE como “administrador”, visualizam no alto da
tela as diversas funcionalidades do SAvE (Figura 3).
Figura 3 - Funcionalidades do Administrador no SAvE

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.

Por meio dessas funcionalidades, o administrador tem acesso aos cadastros:
de usuários, de instituições (Hospitais), de manuais de padrões, de capítulos, de
padrões e elementos de cada manual, e de avaliações a serem realizadas.
Os cadastros de instituições e usuários são feitos pelo(a) auxiliar
administrativo(a), da área de educação do CBA, à medida que as avaliações
precisam ser programadas.
A seguir é mostrado como é feito o cadastramento de Manuais de Padrões,
Instituições e usuários.

2.2.3 Cadastramento dos Manuais de Padrões
O cadastramento dos Manuais de Padrões, normalmente, é feito pelo suporte
de TI. Primeiro é cadastrado o “Manual de Padrões”, depois os “Capítulos” desse
manual, em seguida os “Padrões” de cada capítulo e finalmente os “Elementos” de
cada padrão.
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Figura 4 - Telas dos Manuais, seus capítulos, padrões e elementos no SAvE

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.

A Figura 4 mostra as telas das funcionalidades: “Manuais”, “Capítulo”,
“Padrões” e “Elementos”. No SAvE nessas telas são visualizados os Manuais de
Padrões e os componentes desses manuais já cadastrados, também se pode
acessá-los, editá-los e cadastrar outros.
É a partir dos “Capítulos”, “Padrões” e “Elementos”, cadastrados para cada
Manual, que os especialistas, membros da equipe avaliadora, vão avaliar a
instituição.

2.2.4 Cadastramento das Instituições
As instituições são cadastradas, pelo (a) auxiliar administrativo (a), à medida
que entram no processo de educação, no momento em que se faz necessário
programar as avaliações. A Figura 5 exibe a tela onde é feito o cadastramento de
uma nova instituição hospitalar.
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Figura 5 - Cadastramento de instituições (Hospitais) no SAvE

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.

Cada instituição só precisa ser cadastrada um vez, o cadastro será usado
para uma ou mais avaliações, podendo quando necessário ser atualizado.

2.2.5 Cadastramento membros da equipe avaliadora (usuários)
O (a) auxiliar administrativo (a) faz o cadastramento dos usuários que serão
membros da equipe avaliadora. A Figura 6 apresenta a tela de cadastramento de
um novo usuário.
Figura 6 - Cadastramento dos usuários no SAvE

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.
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Para os membros da equipe avaliadora as senhas só são geradas quando do
agendamento das avaliações. Nesse caso, é gerada uma senha específica para a
avaliação que será realizada, essa senha só acessa a avaliação em questão e tem
data de início e fim de permissão de acesso.

2.2.6 Cadastramento das avaliações
Como mostrado na Figura 2, a partir do cadastro das instituições, usuários e
manuais, é possível cadastrar as avaliações. Cadastrar as avaliações no SAvE
significa: fazer o seu agendamento, selecionar membros da equipe e enviar para
cada um deles a confirmação da avaliação agendada e a senha de acesso. Esse
cadastramento é feito pelo (a) auxiliar administrativo (a) da área de Educação, que é
responsável pela operacionalização das avaliações realizadas nas instituições que
estão em processo de preparação.
Na tela da funcionalidade Avaliação (Figura 7), é possível visualizar todas as
avaliações programadas, encerradas e em andamento. Para cada avaliação
cadastrada, são mostradas as datas de início e fim da permissão de acesso ao
SAvE pelos usuários selecionados como membro da equipe avaliadora, e o número
de elementos que já foram respondidos por eles, por exemplo: 1006 dos 1221 em
uma avaliação em andamento, ou 1221 em 1221 em uma avaliação encerrada.
Figura 7 - Telas das avaliações no SAvE

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.

Quando uma nova avaliação precisa ser agendada é necessário cadastrá-la,
preenchendo a segunda tela (Figura 8). Nesse cadastro é necessário selecionar: o
Manual de Padrões que será usado, a instituição que será avaliada, o tipo de
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avaliação (diagnóstica, manutenção, educação e simulada), o líder da avaliação e os
demais membros da equipe, data de início e fim da permissão de acesso à
avaliação.
Figura 8 - Telas de cadastro das avaliações no SAvE

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.

Após o preenchimento do cadastro ao ser acionado o ícone “adicionar”, a
avaliação estará cadastrada e cada membro da equipe de avaliação receberá por email a confirmação do agendamento e sua senha de acesso à avaliação.
Na Figura 9, encontra-se um exemplo de e-mail enviado aos usuários
selecionados como membros da equipe avaliadora. Nesse e-mail, além da senha de
acesso, está incluído um link que permitirá a eles entrar no SAvE diretamente na
avaliação agendada.
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Figura 9 - E-mail de confirmação das avaliações no SAvE

Fonte: A autora (2013).

A etapa de cadastramento se encerra com o agendamento das avaliações.

2.3 COLETA E REGISTRO DOS DADOS DAS AVALIAÇÕES
Na etapa de coleta de dados e registros dos mesmos dentro do SAvE, os
membros da equipe avaliadora inserem no SAvE as evidências, pontuações e
recomendações para cada um dos padrões referentes à avaliação realizada. O líder
da equipe faz a consolidação e a revisão desses registros, assim que os demais
componentes da equipe terminam de incluir os dados (Figura 10).
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Figura 10 - Coleta e registro dos dados da avaliação no SAvE

Fonte: A autora (2013).

Após o SAvE ter enviado, automaticamente, aos membros da equipe de
avaliação o e-mail de confirmação dos prazos para realização da avaliação com a
informação das senhas de acesso, eles estarão habilitados a utilizar o sistema para
registro dos dados coletados (evidências, pontuação e comentários) durante a
avaliação. Esses usuários têm acesso apenas à avaliação para qual foram
selecionados e somente durante o período de tempo informado no e-mail.
Os membros da equipe avaliadora ao entrarem no SAvE, visualizam uma tela
que solicita login e senha. Ao acessar o SAvE eles têm acesso às telas do SAvE
onde devem ser feitos os registros dos dados coletados na avaliação (Figura 11).
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Figura 11 - Tela de login e acesso ao SAvE e tela de acesso a avaliação programada

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.

Ao acionar o ícone “preencher” o usuário é direcionado para outra tela, onde
poderá selecionar cada um dos capítulos do Manual de Padrões. No alto da tela
aparece um menu com as abreviações dos capítulos do Manual de Padrões que
está sendo usado. No exemplo da Figura 12 mostra os capítulos do Manual de
Padrões Hospitalares.
Figura 12 - Menu da tela de uma avaliação hospitalar no SAvE

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.

Nesse “menu”, com as siglas dos capítulos do manual que será usado na
avaliação, o usuário seleciona o capítulo em que vai trabalhar.
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No exemplo da Figura 13, foi selecionado o padrão Educação de Pacientes e
Familiares - PFE do Manual de Padrões Hospitalares. Na tela, que é acessada em
PFE, estão disponíveis todos os padrões desse capítulo, e dentro dos padrões todos
os elementos de cada padrão.

Os avaliadores precisam pontuar cada um dos

elementos, indicar as evidências que justificam a pontuação e, se aplicável, fazer as
recomendações cabíveis para que a instituição atinja a conformidade com o requisito
avaliado.
Figura 13 - Padrões e elementos do capítulo PFE no SAvE

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.
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À direita, no alto da tela, no ícone “Ajuda”, o usuário sempre que achar
necessário, pode acessar um arquivo em PDF referente ao capítulo em questão do
Manual de Padrões.
O líder da equipe de avaliação é o responsável pela consolidação das
informações e inseridas no SAvE, depois de encerrado o prazo determinado para o
registro dos dados coletados no SAvE, os membros da equipe não terão mais
acesso à avaliação.

2.4 REVISÃO DOS DADOS DAS AVALIAÇÕES
A partir do encerramento das avaliações e do término do prazo determinado
para o registro dos dados coletados no SAvE, os coordenadores de projeto, usando
suas senhas de administrado” e as mesmas telas usadas pelos membros da equipe
de avaliação, analisam e revisam junto com o líder da equipe de avaliação, as
informações registradas no SAvE. Só depois liberaram a emissão do relatório final,
conforme ilustrado na Figura 14.
Figura 14 - Revisão dos dados das avaliações

Fonte: A autora (2013).

Os coordenadores de projeto são cadastrados como administrador e podem
acessar todas as avaliações já realizadas no SAvE, tanto as em andamento como as
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encerradas. Eles são também responsáveis pela revisão final dos relatórios antes do
envio dos mesmos aos clientes.

2.5

EMISSÃO DO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO
Após o trabalho de revisão e finalização do relatório, o (a) auxiliar

administrativo (a) da área de Educação recebe dos coordenadores do projeto a
solicitação de emissão do relatório final.
A emissão do relatório da avaliação também é realizada usando o SAvE.
SAvE gera em PDF (Portable Document Format) arquivos para cada um dos
capítulos do relatório, para a capa e para os gráficos. Antes do envio para o cliente,
esses arquivos são consolidados em um só arquivo, também em PDF. Este constitui
o relatório final, que consolida as informações da avaliação, conforme ilustra a
Figura 15.
Esse relatório ainda é submetido a uma verificação final, realizada pelos
coordenadores de projetos, antes de ser enviado ao cliente.
Figura 15 - Emissão do relatório de avaliação no SAvE

Fonte: A autora (2013).
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Acessando o SAvE, na tela da funcionalidade Avaliação, a (o) auxiliar
administrativa (o) identifica a avaliação para qual foi solicitada a emissão do relatório
e clica no ícone relativo à geração do relatório. Na tela que se abre, são mostrados
ícones que indicam cada uma das partes do relatório da avaliação selecionada.
A Figura 16 exemplifica as telas usadas para gerar os arquivos que vão fazer
parte de um relatório da avaliação que use o Manual de Padrões Hospitalar.
Figura 16 - Emissão do relatório de avaliação no SAvE

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.

Para gerar os arquivos em PDF que vão compor o relatório final é necessário
acionar cada um dos itens mostrados na tela.
Além das partes geradas do relatório geradas no SAvE, o relatório final deve
incluir uma seção denominada introdução, que é preparada fora do SAvE. Essa
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introdução informa resumidamente o objetivo, o período, os membros da equipe
avaliadora e outras informações julgadas relevantes a respeito da avaliação
realizada.
A “Introdução” deve vir logo a pós a capa e ser seguida pelas seções que
detalham os resultados da avaliação de cada capítulo do Manual de Padrões
utilizado. A Figura 17 mostra, como exemplo, parte de uma página de uma das
seções, referente a um capítulo do Manual Hospitalar.
Figura 17 - Exemplo de parte de uma página do relatório de avaliação para o capítulo
Educação de Pacientes e Familiares do Manual Hospitalar – PFE

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.
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A seção final do relatório inclui um resumo dos graus de conformidade da
instituição avaliada com os requisitos dos capítulos do padrão adotado, um gráfico
que visualiza esses resultados como um todo (Figura 18) e gráficos individuais para
os resultados de cada um dos capítulos.
Figura 18 - Exemplo de página de relatório de avaliação de totalização
resultados (Manual Hospitalar)

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.

Depois de gerados os arquivos individuais de cada capítulo, o relatório final é
consolidado em um único arquivo em PDF.

Depois de verificado pelos

Coordenadores de Projeto, é enviado à instituição cliente e vai servir como base
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para o planejamento das atividades necessárias à preparação da instituição, para
elaboração e o acompanhamento da implementação de planos de ação que visam
obter melhorias e a correção das não conformidades identificadas.
A Figura 19 ilustra a composição de um relatório de avaliação educativa de
uma instituição hospitalar, conforme é enviado para a instituição avaliada.
Figura 19 - Relatório de avaliação no SAvE

Fonte: A autora (2013) a partir das telas do SavE.

Como pode ser observado na descrição das funcionalidades do SAvE, objeto
desse estudo avaliativo, ele é ferramenta fundamental para operacionalização das
avaliações educativas.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
São apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no estudo, a
saber: formulação das questões avaliativas, abordagem adotada, identificação dos
respondentes, base conceitual do estudo, categorias e características do estudo
avaliativo, instrumentos avaliativos, coleta e análise dos dados.

3.1 QUESTÕES AVALIATIVAS
A partir do objetivo proposto, o estudo avaliativo foi norteado pelas seguintes
questões:
1. Como os usuários do SAvE o avaliam como ferramenta para coleta,
compilação e preparação dos relatórios das avaliações de educação?
2. Na visão dos usuários, quais os pontos fortes e fracos do SAvE?

3.2 ABORDAGEM AVALIATIVA
Para responder as questões avaliativas propostas no estudo, foi adotada a
abordagem centrada nos consumidores.

De acordo com Worthen, Sanders e

Fitzpatrick (2004), o principal objetivo da avaliação centrada no consumidor é o
fornecimento de informações avaliatórias sobre produtos, e ela é uma abordagem
predominantemente somativa.
Scriven (1967 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) distingue o
papel formativo e somativo das avaliações, da seguinte forma: a avaliação formativa
se destina a fornecer informações úteis às equipes do projeto ou programa para
melhoria e correção do objeto avaliado, já a avaliação somativa se destina a dar ao
público consumidor, gestores e financiadores dados para tomada de decisões
quanto à continuidade ou não de certos programas e projetos.
Entretanto, também segundo Scriven (1991 apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004), nem sempre é fácil distinguir, na prática, a avaliação formativa
da somativa, e o autor reconhece que elas podem estar entrelaçadas quando um
programa continua depois de uma avaliação somativa e os resultados da avaliação
são usados para melhoria do programa ou projeto como em uma avaliação
formativa.
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No caso específico deste estudo, tanto os aspectos somativos como os
formativos da avaliação realizada devem ser considerados. Esse estudo deve ser
entendido como uma avaliação somativa já que seus resultados fornecem aos
consumidores e gestores dados para decisão quanto à continuidade da utilização do
sistema (SAvE) e formativa já que os resultados vão fornecer dados que poderão ser
usados para que sejam introduzidas melhorias no sistema.

3.3 RESPONDENTES DO ESTUDO
Para fins de coleta de dados, os consumidores, usuários do SAvE, foram
organizados de acordo com as funções que executam e pela utilização que fazem
do sistema:
 Função 1 – exercida por uma auxiliar administrativa que hoje é responsável
pelas atividades de cadastramento das instituições e usuários, agendamento das
avaliações, consolidação e emissão do relatório final da avaliação.
 Função 2 – exercida por dois coordenadores dos projetos de Educação,
que são responsáveis pela análise e revisão das informações registradas pela
equipe de avaliação antes da liberação dos resultados e emissão do relatório.
 Função 3 – exercida por 43 profissionais especializados que realizam as
avaliações de educação em instituições de saúde.
Os instrumentos avaliativos aplicados no estudo foram direcionados a
totalidade dos usuários que executam as três funções.

3.4 BASE CONCEITUAL DO ESTUDO
Sabendo que a satisfação dos usuários finais de um sistema vai depender de
como as necessidades desses usuários são satisfeitas, e que para tal é
imprescindível que os produtos tenham qualidade, para elaboração dos instrumentos
avaliativos desse estudo a autora pesquisou normas existentes relacionadas à
qualidade de softwares.
As normas que visam avaliar a qualidade de um produto de software definem
as características que um produto com qualidade deve ter, o modo de medir essas
características de qualidade e descrevem como fazer a avaliação do produto.
Foram identificadas diversas normas que visam avaliar a qualidade do
produto de software, dentre elas as das séries ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598.
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Nesse estudo foram usadas como referências para elaboração dos
instrumentos avaliativos as normas: ABNT NBR ISO/IEC 9126-1 (Engenharia de
Software – Qualidade de produto – Parte 1: Modelo de qualidade), a ISO/IEC 9126-4
(Software engineering – Product quality – Part 4: Quality in use metrics) e a ABNT
NBR ISO/IEC 14598-1 (Tecnologia da informação – Avaliação de produto de
software –Visão Geral).
A norma ABNT NBR ISO/IEC 9126-1 (ABNT, 2003) apresenta um conjunto de
características que definem um modelo de qualidade e podem ser aplicadas a
qualquer produto de software.

Esse modelo de qualidade é formado por duas

partes: o Modelo de Qualidade Interna e Externa e o Modelo de Qualidade em Uso.
Segundo a na norma ABNT NBR ISO/IEC 9126-1:
 “Qualidade Interna é a totalidade das características do produto de
software do ponto de vista interno” (ABNT, 2003, p. 6). É aquela que é pertinente
aos desenvolvedores do software.
 “Qualidade Externa é a totalidade de características do produto de software
do ponto de vista externo.” (ABNT, 2003, p. 6). É a qualidade que normalmente é
avaliada quando a versão final do software está sendo testada.
 “Qualidade em Uso é a visão da qualidade do produto de software do ponto
de vista do usuário, quando este produto é usado em um ambiente e um contexto de
uso especificado.” (ABNT, 2003, p. 6). É aquela que mede o quanto os usuários
podem atingir seus objetivos, sem avaliar as propriedades do software em si.
Segundo a ABNT NBR ISO/IEC 9126-1 (2003, p. 5), existem diferentes visões
da qualidade de um produto de software em diferentes estágios do ciclo de vida de
um produto, conforme a Figura 20 mostra esquematicamente.
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Figura 20 - Qualidade no ciclo de vida do software

Fonte: A autora, adaptado da NBR ISO/IEC 9126-1 (2003).

“A obtenção da qualidade em uso é dependente da obtenção da necessária
qualidade externa, a qual, por sua vez, é dependente da obtenção da necessária
qualidade interna.” (ABNT, 2003, p. 11).
São as necessidades de qualidade do usuário que determinam os requisitos
de

qualidade

interna

e

externa,

que

vão

ser

considerados

durante

o

desenvolvimento do software. Consequentemente o efeito combinado da qualidade
interna e externa vão se refletir na Qualidade em Uso, que é o efeito combinado das
características relevantes para um usuário em particular.
O modelo de qualidade para Qualidade Interna e Externa incluí as definições
de seis características básicas que um produto de software deve ter para ser
considerado um software de qualidade, essas características são: funcionalidade,
confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade.
O modelo de qualidade para Qualidade em Uso define quatro características
de qualidade, que são: eficácia, produtividade, segurança e satisfação.
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Na elaboração dos instrumentos avaliativos desse estudo a autora não
considerou a avaliação das características da Qualidade Interna e Externa, foram
consideradas apenas as características da Qualidade em Uso, essa decisão foi
fundamentada nos seguintes pontos:
 características internas e externas estão relacionadas ao produto na fase
de desenvolvimento e teste;
 o SAvE é um sistema já consolidado e testado;
 o estudo que foi desenvolvido para conhecer a visão dos atuais usuários
finais do SAvE (consumidores), isso é: a Qualidade em Uso.

3.5 CATEGORIAS E CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO AVALIATIVO
Os instrumentos desse estudo foram desenhados de modo a avaliar as
categorias e características selecionadas, que foram adaptadas das recomendações
das normas anteriormente citadas, com o propósito de atender aos objetivos desse
estudo avaliativo e responder as questões avaliativas formuladas.
O Quadro 1 detalha as categorias e características consideradas nos
instrumentos avaliativos:
Quadro 1 - Categoria e características
Categorias
Qualidade em Uso

Contexto de Uso

Características
Eficácia
Produtividade
Segurança
Satisfação
Usuário
Função do Usuário
Tarefas Executadas
Hardware e Software

Fonte: A autora (2013) com base na NBR ISO/IEC 9126-1 e ISO/IEC 9124-4.

3.5.1 Qualidade em Uso
As quatro características da qualidade para Qualidade em Uso são descritas
ABNT NBR ISO/IEC 9126-1, da seguinte forma:
 Eficácia – “Capacidade do software de permitir que usuários atinjam as
metas especificadas com acurácia e completitude, em um contexto de uso
especificado.” (ABNT, 2003, p. 12).
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 Produtividade – “Capacidade do software de permitir que seus usuários
empreguem quantidade apropriada de recursos em relação à eficácia obtida, em um
contexto de uso especificado.” (ABNT, 2003, p. 12).
 Segurança – “Capacidade do software de apresentar níveis aceitáveis de
riscos de danos às pessoas, negócios, software, propriedades ou de ambiente, em
um contexto especificado.” (ABNT, 2003, p. 12).
 Satisfação – “Capacidade do software de satisfazer usuários, em um
contexto de uso especificado.” (ABNT, 2003, p. 12).
Segundo a norma ISO/IEC TR 9126-4 (ISO/IEC, 2004), ao avaliar a
Qualidade em Uso deve-se medir pelo menos uma métrica para a Eficácia,
Produtividade, Segurança e Satisfação, sendo que a escolha dessas métricas e dos
contextos em que são medidos irá depender dos objetivos das partes envolvidas na
medição.
A norma NBR ISO/IEC 14598-1 (ABNT, 2001) define métrica como método ou
escala de medição, e observa que métricas incluem também métodos para
categorização de dados qualitativos. Nesse estudo, a autora denomina essas
métricas como indicadores.
As medidas de Qualidade em Uso devem ser baseadas em dados que
reflitam os resultados de usuários que interagem com o produto. No caso específico
da avaliação desenvolvida nesse estudo, como não é possível coletar dados por
meios objetivos, tais como a medida da produção, da velocidade do trabalho ou da
ocorrência de determinados eventos, os dados obtidos pelos instrumentos
avaliativos usados, apesar de terem respostas subjetivas, tiveram como base as
métricas (indicadores) definidas na norma ISO/IEC 9124-4 e refletem as respostas
subjetivas dos usuários que expressam sentimentos, crenças, atitudes ou
preferências.

3.5.2 Contexto de Uso
A norma ISO/IEC TR 9126-4 (ISO/IEC, 2004) também determina que para
especificar ou medir a Qualidade em Uso é necessário identificar cada componente
do contexto de uso: os usuários, seus objetivos, e o ambiente de utilização. Sendo
assim, além das características da Qualidade em Uso, os instrumentos avaliativos
também incluíram questionamentos a respeito do Contexto de Uso, isto é: quem são
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os usuários (experiência, qualificação, função exercida), que tarefas executam, com
que equipamentos (hardware, software), e em que ambiente físico e social o produto
é usado.

3.6 INSTRUMENTOS AVALIATIVOS
Para a obtenção dos dados do estudo foram desenvolvidos dois tipos de
instrumentos distintos uma entrevista e um questionário, elaborados tendo como
base as categorias Contexto de Uso e Qualidade de Uso, suas respectivas
características e a indicação dos pontos fortes e fracos.

3.6.1 Entrevista
Para os sujeitos do estudo, usuários, das funções 1 e 2 o instrumento
avaliativo elaborado foi uma entrevista.
Para Marconi e Lakatos (2000 apud SILVA, 2012, p. 149), a entrevista, como
instrumento de avaliação, tem sido considerada como “um encontro entre duas
pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um
determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”.
Os dados derivados das entrevistas não são simplesmente peças de
informação precisas ou distorcidas, mas fornecem ao pesquisador
meios de analisar os modos pelos quais as pessoas percebem os
eventos e as relações e as razões que oferecem para assim fazê-lo.
Todavia, elas são mediadas não apenas pelo entrevistado, mas
também pelo entrevistador. São os seus pressupostos na
interpretação dos dados que também devem ser objeto de análise.
(MAY, 2004 apud CEDRO, 2011, p.138).

O modelo de entrevista usado foi o de entrevista semiestruturada que
combinou perguntas fechadas e abertas, de modo a que os entrevistados tivessem a
possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. Nessas entrevistas, foi usado um
roteiro que continha questões previamente definidas, baseadas nos objetivos da
avaliação e orientadas pelas características selecionadas, com objetivo de
responder as questões avaliativas do estudo. Esse roteiro não foi mostrado aos
entrevistados, serviu apenas como orientação ao entrevistador, sem, contudo
restringir a fala do respondente (entrevistado). Esse procedimento permitia fazer
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perguntas adicionais para elucidar questões que não ficassem claras e ajudar a
compor o contexto da entrevista, obtendo assim um direcionamento maior para o
tema, a fim de que os objetivos fossem alcançados.
O roteiro usado foi o mesmo para as entrevistas realizadas como os usuários
das funções 1 e 2. Como eles utilizam o SAvE em atividades bem diferentes, as
respostas

dos

entrevistados

refletiram,

principalmente,

a

avaliação

das

funcionalidades que cada um deles utiliza.
O uso da entrevista como instrumento avaliativo desses usuários também
serviu para se obter informações relevantes respeito do objeto avaliado. Essas
informações permitiram complementar as já conhecidas e orientar a autora a
respeito do que deveria ser importante focar, quando da aplicação do segundo
instrumento, o questionário, para coleta de informação junto aos usuários da
função 3.
O roteiro usado para as entrevistas foi validado por uma especialista da área
de desenvolvimento de TI do CBA e por duas especialistas em avaliação. As
sugestões e recomendações recebidas dos especialistas foram consideradas, o
roteiro foi reapresentado e aprovado antes da realização das entrevistas
(APÊNDICE A).

3.6.2 Questionário
Para os sujeitos do estudo, usuários, da função 3, o instrumento avaliativo
selecionado foi um questionário.
Questionário pode ser definido como:
um conjunto de perguntas sobre um determinado tópico que não
testa a habilidade do respondente, mas mede sua opinião, seus
interesses, aspectos de personalidade e informação biográfica.
(YAREMKO 1986 et al., apud, GUNTHER 2003, p. 1).

Esse grupo de usuários, da função 3, é constituído por 43 profissionais
especializados que formam o maior contingente de usuários do sistema SAvE.
Como esses profissionais estão familiarizados com o uso da informática e
com a utilização de questionários de avaliação disponibilizados na rede, foi
escolhido como instrumento avaliativo um questionário autoaplicável, distribuído via
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e-mail com link para Internet. Essa escolha considerou as vantagens relacionadas
com a padronização das perguntas e das respostas, e a redução no tempo de coleta
dos dados. A autora acreditou que a maior desvantagem relatada para questionários
autoaplicáveis, que é a baixa taxa de retorno das respostas, poderia ser superada já
que existia o interesse dos respondentes no resultado da avaliação, e que taxa de
retorno deveria ser superior à metade.
Na elaboração do questionário foram considerados questionamentos,
orientados pelas características selecionadas, que objetivassem responder as
questões avaliativas do estudo.
A elaboração do questionário foi finalizada após a realização das entrevistas.
Alguns pontos levantados durantes as entrevistas contribuíram para a elaboração do
questionário. O questionário foi validado por uma especialista em avaliação, por
uma especialista da área de desenvolvimento de TI do CBA e por dois profissionais
experientes na utilização do SAvE nas avaliações de educação. As sugestões e
recomendações recebidas foram consideradas, o questionário foi reapresentado e
aprovado antes de ser enviado a todos os 43 profissionais do CBA que realizam as
avaliações de educação.
O questionário é formado de três partes e encontra-se no APÊNDICE B.
O Quadro 2, mostra a distribuição das questões da primeira e segunda parte
do questionário com relação às categorias e características definidas nesse estudo.
Quadro 2 - Questões por categoria e características
Categorias

Contexto de Uso
(primeira parte)

Qualidade em Uso
(segunda parte)

Fonte: A autora (2013).

Características

Questões

Usuário

1, 2, 3 e 4

Funções do usuário

(todos são do Grupo 3)

Tarefas executadas

5

Hardware e software

6e7

Ambiente de uso

8e9

Eficácia

1-a e 2-a

Produtividade

1-b e 2-b e 2-c

Segurança

1-c e 2-d

Satisfação

1-e e 3 (todas)
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A primeira parte do questionário está direcionada à categoria Contexto de
Uso. As questões foram elaboradas para conhecer o perfil do profissional que está
respondendo ao questionário e em que ambiente ele utiliza o SAvE (ambiente físico
e hardware). Foram utilizadas oito questões fechadas; das quais três, permitiam
além das alternativas propostas, também a possibilidade de o respondente incluir
mais uma alternativa; e uma questão fechada, que utilizava uma escala de Likert
modificada.
Na segunda parte do questionário, direcionada à categoria Qualidade em
Uso, os questionamentos visaram conhecer a avaliação do usuário (consumidor)
quanto ao sistema SAvE, como ferramenta na execução das atividades sob sua
responsabilidade nas avaliações educativas. As três questões elaboradas são
fechadas e utilizam uma escala de Likert modificada. Essas questões procuraram
obter a avaliação por parte dos usuários a respeito de aspectos e métricas de cada
uma das características da Qualidade em Uso.
Para tal, os usuários avaliaram primeiro a importância das características da
Qualidade em Uso para um sistema como o SAvE, por meio de uma escala de Likert
de 3 pontos. Na escala, ao avaliar a importância foram atribuídos conceitos de 3 a 1,
correspondentes às avaliações: Muito Importante, Importante ou Pouco Importante.
Em seguida, os usuários responderam perguntas onde informaram a sua
avaliação quanto ao desempenho do SAvE e a sua satisfação, por meio de escala
de Likert de 4 pontos. Para desempenho, quanto aos aspectos relacionados às
características Eficácia, Produtividade e Segurança, foram atribuídos conceitos de 4
a 1, correspondentes às avaliações como: Ótimo, Bom, Regular ou Fraco. Para a
característica Satisfação, quanto às funcionalidades do SAvE, foram atribuídos
conceitos de 4 a 1, correspondentes às avaliações: Muito satisfeito, Satisfeito, Pouco
Satisfeito ou Insatisfeito.
A terceira parte do questionário está direcionada à coleta de informações
quanto aos pontos fortes e fracos do sistema, na visão dos respondentes. Foram
utilizadas duas questões onde, além das alternativas propostas, existia a
possibilidades do respondente incluir mais uma alternativa, e uma questão aberta
onde os respondentes podiam incluir, livremente, comentários e sugestões.
No questionário existia a obrigatoriedade de resposta a todas as questões,
exceto à questão aberta.
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No corpo do questionário foi ressaltado que os questionamentos não visavam
avaliar o processo de avaliação educativa, e que o que estava sendo avaliado era
apenas o sistema SAvE como ferramenta de suporte para o registro dos dados
coletados durante as atividades das avaliações educativas.

3.7 COLETA DOS DADOS
As entrevistas foram realizadas pela autora, nos dias 10, 11 e 12 de abril de
2013, tendo como base o roteiro do APÊNDICE A. A entrevista com a auxiliar
administrativa foi realizada via Skype e com os dois coordenadores de projetos do
foram realizadas pessoalmente.
O questionário foi enviado a cada um dos 43 profissionais do CBA que
realizam as avaliações de educação nas instituições, através um e-mail (APÊNDICE
C) que continha um link de acesso ao instrumento avaliativo. A ferramenta
“Formulário” do Google Docs foi utilizada tanto para a operacionalização do
questionário enviado, quanto para a coleta de dados.
O questionário foi disponibilizado na rede com prazo de resposta limitado a
28 dias, no período de 23 de maio a 20 de junho de 2013.

3.8 TRATAMENTO DOS DADOS
As respostas das entrevistas foram tratadas qualitativamente e analisadas de
forma descritiva visando conhecer na visão dos entrevistados quanto à avaliação do
SAvE.
Os dados obtidos pelas respostas às questões da primeira parte do
questionário, que objetivavam conhecer o perfil do usuário e o ambiente onde o
SAvE é usado, foram tabulados para gerar os gráficos, que foram analisados de
forma descritiva.
Para análise dos dados coletados na segunda parte do questionário, que
avaliam a característica Qualidade em Uso, a autora usou o método da Matriz de
Importância

e

Desempenho,

ou

IPA

(Importance-Performance

Analisys),

“originalmente introduzido por Martilla and James (1977)” (MATZER et al.,2004, p.
272). A Matriz de Importância e Desempenho é uma técnica que permite que, por
meio de respostas obtidas por um questionário tipo Likert, se visualize através de
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uma matriz bidimensional o relacionamento entre as avaliações do desempenho (ou
satisfação) e da importância dos atributos de um produto.
A Figura 21 apresenta a Matriz de Importância e Desempenho, onde o eixo
dos X retrata a importância e o eixo dos Y o desempenho (ou satisfação). A matriz é
dividida em quatro quadrantes, onde:
 o quadrante I situa resultados que indicam aspectos de alta importância
com alto desempenho (ou alta satisfação), indicando usuários satisfeitos e que se
deva manter o bom trabalho;
 o quadrante II situa resultados que indicam aspectos de alta importância
mas de baixo desempenho (ou baixa satisfação), indicam pontos que merecem
atenção imediata e ações de melhoria;
 o quadrante III situa resultados indicam aspectos de baixa importância e
baixo desempenho (ou baixa satisfação), indicam devem ser melhorados, mas sem
muita prioridade, onde não é necessário concentrar esforços adicionais;
 o quadrante IV situa resultados indicam aspectos de baixa importância e
alto desempenho (ou alta satisfação), indicam pontos cujo desempenho está além
das necessidades dos usuários.
Figura 21 - Matriz de Importância e Desempenho – IPA

Fonte: Adaptado de Matzler et al. (2004).
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Um ponto chave da Matriz de Importância e Desempenho é a posição das
linhas divisórias dos quadrantes, que devem ser estabelecidas de acordo com as
escalas definidas e com o propósito do estudo realizado.
Para efeito de análise da matriz usada nesse estudo, as linhas divisórias dos
quadrantes foram definidas da seguinte forma:
 a linha divisória de importância passa no valor 2 que corresponde a
Importante na escala de Likert usada no questionário;
 a linha divisória de desempenho e/ou satisfação passa no valor 3 que
correspondente a Satisfeito ou Bom nas escalas de Likert usadas no questionário.
Essas linhas delimitam os quadrantes da matriz e, por conseguinte a
classificação dos resultados como de alta ou baixa importância, alto ou baixo
desempenho (ou satisfação).
À direita da linha divisória do eixo de importância ficam valores que
representam as opções de Importante ou Muito Importante, à esquerda os que
representam a de Pouco Importante.
Acima da linha divisória do eixo desempenho (ou satisfação) se colocam as
opções de Muito Satisfeito e Satisfeito ou Ótimo e Bom, e a baixo as opções Pouco
Satisfeito e Insatisfeito ou Regular e Fraco.
No estudo, os dados coletados pelos questionários foram tabulados e
calculou-se a média dos resultados para a avaliação da importância de cada uma
das características e para cada uma das respostas relacionadas à avaliação do
desempenho e/ou satisfação de cada um dos aspectos das características. Com
valores médios calculados, para importância e desempenho (ou satisfação), foram
formados pares de coordenadas que foram plotados na matriz IPA, como em um
gráfico de dispersão, onde o eixo dos X é representa a importância e o eixo dos Y o
desempenho e/ ou satisfação.
Na terceira parte do questionário, as respostas às questões elencaram na
visão dos usuários os pontos fortes e fracos do SAvE, comentários e
recomendações

de

melhoria.

As

respostas

qualitativamente e analisadas de forma descritiva.

foram

tabuladas,

tratadas

4 RESULTADOS
Todos os resultados das entrevistas e questionários, à medida que foram
coletados, foram apresentados e discutidos com a área de desenvolvimento de TI e
com pessoas experientes da área de Educação do CBA, essas foram as fontes em
que esse estudo avaliativo se baseou para analisar os dados coletados pelos
instrumentos avaliativos usados.

4.1 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS
As entrevistas tiveram como ponto de partida as categorias já descritas no
corpo desse estudo, Contexto de Uso e Qualidade de Uso, e o levantamento de
pontos fortes e fracos do sistema SAvE.
As respostas dos entrevistados, para os questionamentos feitos relacionados
à categoria Contexto de Uso, podem ser consolidadas nos seguintes pontos:
 A auxiliar administrativa utiliza o SAvE para: cadastramento dos usuários,
das instituições e das avaliações; envio de e-mails para a equipe de avaliação,
agendando as avaliações e informando senha de acesso; preparação e
consolidação dos relatórios. O acesso ao SAvE é feito a partir de computador fixo e
de dentro das instalações do CBA.
 Os dois entrevistados que exercem funções de coordenação dos projetos
utilizam o SAvE para: acompanhamento das avaliações em andamento; análise e
revisão das avaliações realizadas; verificação dos relatórios gerados antes do envio
para os clientes; e para participar em avaliações educativas. Eles acessam o
sistema tanto em equipamentos fixos como móveis, no CBA ou em viagens no Brasil
e no exterior.
 Todos os entrevistados usam como navegador da Internet o Mozila Firefox.
 Os entrevistados também informaram que o desempenho do SAvE é
bastante afetado pela qualidade da conexão com a Internet e pela existência de
firewalls, e que quando usam tablets, às vezes, os textos ficam desformatados (por
exemplo, acentuação e cedilhas).
As respostas dos entrevistados para os questionamentos relacionados à
característica Eficácia da categoria Qualidade em Uso indicam que:
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 Quanto à conclusão das tarefas executadas, os entrevistados de ambos os
grupos afirmam, que na maioria das vezes, as atividades executadas no SAvE são
concluídas com sucesso, quando isso não acontece o problema se deve a falhas na
conexão de Internet.
 No atingimento do objetivo das tarefas pela adequação das funções
disponíveis para realização das atividades no SAvE, as respostas indicam algumas
funcionalidades que poderiam ser adicionadas para facilitar a realização das
atividades. Como essas indicações aparecem listadas também como sugestões de
melhorias elas foram analisadas, nesse estudo, junto às indicações feitas pelos
entrevistados quanto aos pontos forte e fracos.
 A respeito da ocorrência de erros, ou problemas, durante a utilização do
SAvE, as respostas indicam que ocorrem problemas. No ano passado ocorreram
problemas na distribuição de senhas, esse problema que foi solucionado e se deveu
a um defeito no webmail usado para acesso dos e-mails enviados pelos membros
das avaliações. Também foi informado que aconteceu a geração e a emissão de um
relatório incorreto, fato se deveu não a um problema com o SAvE, mas à utilização
inadequada do SAvE, pois a falta de indicação do nome da instituição avaliada na
tela do SAvE, que o entrevistado relata como possível causa do problema, só
acontece se o nome da instituição não for corretamente informado quando do
cadastramento da avaliação. Outros erros ocorridos decorrem da perda de conexão
com a Internet.
 Complementando as informações, todos os entrevistados informaram que
as queixas feitas pelos membros das equipes avaliadoras, que chegam até eles, são
as mesmas eles relataram.
As respostas dos entrevistados para os questionamentos relacionados à
característica Produtividade da categoria Qualidade em Uso indicam que:
 O entrevistado que exerce funções administrativas, considera que o SAvE
dá suporte adequado as atividades que realiza e que o tempo consumido na
execução dessas tarefas é adequado, só é demorado quando a conexão de Internet
está mais lenta.
 Os entrevistados que exercem funções de coordenação dos projetos
informam que o sistema, na maioria das vezes, é adequado, mas fazem sugestões
de melhorias que poderiam aumentar a produtividade durante a realização de
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tarefas no SAvE. Quanto ao tempo consumido, ou duração das tarefas executadas,
afirmam que o processo é muito mais rápido do que quando o SAvE não existia e o
registro das avaliações era feito em planilhas no editor de texto Word. As sugestões
feitas para melhorar a produtividade, aparecem listadas também como sugestões de
melhorias e foram analisadas, junto às indicações feitas pelos entrevistados quanto
aos pontos forte e fracos.
As respostas dos entrevistados para os questionamentos relacionados à
característica Segurança da categoria Qualidade em Uso indicam que:
 Quanto à ocorrência de acessos indevidos, os entrevistados afirmam que o
SAvE evita acessos não autorizados aos dados das avaliações, já que os acessos
são feitos através de senhas individuais. A ressalva feita por um dos entrevistados
quanto ao uso da mesma senha pelo profissional em treinamento (trainee) e o
supervisor, que acompanha esse profissional durante uma avaliação educativa, foi
investigada e a conclusão é que isso não interfere nos dados da avaliação, pois
ambos usam um sistema paralelo chamado de “SAvE Treinamento” que é
independente e trabalha com outro banco de dados.
 Quanto à proteção das informações e dos dados armazenados, a auxiliar
administrativa e um dos coordenadores afirmam que é apropriado. Um dos
coordenadores afirma que não é totalmente apropriado, pois os dados podem ser
editados dentro do SAvE após a conclusão e entrega dos relatórios. Essa
observação segue também como parte das sugestões de melhoria e foi analisada
nesse estudo, junto às indicações feitas pelos entrevistados quanto aos pontos
fracos.
As respostas dos entrevistados para os questionamentos relacionados à
característica Satisfação da categoria Qualidade em Uso indicam que todos os
entrevistados estão satisfeitos com o SAvE como ferramenta para realização de
suas tarefas ligadas às avaliações. Um dos coordenadores diz que no tempo das
planilhas era um horror, outro relata que está satisfeito mas reforça as ressalvas
feitas quanto aos pontos fracos.
Os Quadros 3 e 4 mostram as unidades de registro, ou seja, os fragmentos da
fala de cada um dos respondentes, quanto à indicação de pontos forte e fracos do
SAvE.
O

Quadro

3

consolida

as

respostas

questionamentos quanto aos pontos fortes do SAvE.

dos

entrevistados

para

os

50

Quadro 3 - Unidades de registro das entrevistas para pontos fortes do SAvE
Respondente
Aux. Adm.

Unidades de registro
(..) proteção das informações e segurança de acesso

Coord. 1

(..) acesso on-line ao que os avaliadores estão
fazendo.
(..) integração
(..) qualidade dos gráficos e do relatório

Coord. 2

(..) permitir a consulta em tempo real do preenchimento
dos relatórios de avaliação em andamento
(..) redução do tempo de consolidação e emissão dos
relatórios

Fonte: A autora (2013).

O

ponto

forte

mencionado

pela

entrevistada

que

realiza

funções

administrativas foi a proteção dos dados e segurança de acesso. Os entrevistados,
que coordenam os projetos e acompanham as avaliações, elencaram seguintes
pontos fortes: permitir o acompanhamento em tempo real (on-line) do preenchimento
das avaliações, redução do tempo de consolidação e emissão dos relatórios,
integração das atividades da equipe de avaliação e a qualidade dos relatórios e
gráficos gerados no SAvE.
O

Quadro

4

consolida

as

respostas

dos

entrevistados

para

os

questionamentos de quais seriam os pontos fracos do SAvE.
Os pontos fracos indicados pelos entrevistados, como aspectos que deveriam
ser trabalhados para melhorar o SAvE, além de aparecerem nas falas das respostas
dadas para última questão das entrevistas também foram mencionados ao longo da
entrevista.
Quadro 4 - Unidades de registro das entrevistas para pontos fracos do SAvE
Respondente

Auxiliar
Administrativo

Unidades de registro
(..) não permitir o cadastramento de mais que 5 avaliadores por
avaliação.
(..) necessidade de abrir um capítulo por vez, para gerar os relatórios.
(..) no cadastramento das avaliações faltam alternativas para selecionar
alguns tipos de avaliações educativas realizadas (ex.: avaliação focal
e avaliações específicas por capítulo)
(..) nas avaliações que usam padrões diferentes do Hospitalar, os
capítulos estão fora de ordem.

(Continuação)
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(Continuação)
Respondente

Unidades de registro

Coordenador 1

(..) não identificar o avaliador que preencheu o item.
(..) no relatório final não apresenta consolidação dos resultados de
acordo com as regras de acreditação.
(..) na tela onde aparecem as avaliações não informa o nome dos
avaliadores.
(..) não permite fazer um levantamento ou consulta por avaliador.
(..) o SAvE não gera a carta que acompanha o relatório final
(..) não abrir mais de um capítulo simultaneamente para comparação.
(..) não bloqueia a edição de relatórios encerrados e emitidos.
(..) o cadastro não ter opção para todos os tipos existentes.
(..) campo pequeno às vezes esconde o que foi escrito, e passa
despercebido aparecendo depois no relatório impresso.

Coordenador 2

(..) não gerar os relatórios de uma só vez, só gerar capitulo por capítulo.
(..) não impedir o uso simultâneo dos capítulos do relatório, o sistema
deveria impedir salvar, o que eliminaria risco de 1 avaliador
atrapalhar o trabalho do outro.
(..) não identificar o avaliador que preencheu o item (quando se usada
planilha cada um escrevia em uma cor).
(..) campo pequeno que às vezes esconde o que foi escrito, e passa
despercebido aparecendo depois no relatório impresso.

Fonte: A autora (2013).

Analisando, junto aos especialistas de TI, as indicações de pontos fracos foi
verificado que a versão atual do SAvE já tem recursos disponíveis que não são
usados ou ainda não foram bem identificados pelos usuários, que eliminam as
seguintes fraquezas apontadas nas entrevistas:
 O campo para preenchimento das evidências e recomendações é pequeno,
às vezes esconde o que foi digitado e as últimas linhas do texto podem passar
despercebidas, só aparecendo depois no relatório impresso – esse é um problema
de treinamento dos usuários e não do SAvE, pois na lateral direita desses campos
existe um cursor que indica visualmente a existência de mais linhas do que as
inicialmente visualizadas na tela.
 O SAvE não bloqueia a edição de relatórios encerrados e emitidos – o
sistema poderia bloquear, mas as avaliações ficam abertas por solicitação da área
de Educação, como os relatórios já foram entregues aos clientes, arquivados em pdf
e o acesso à edição só está disponível a quem tem senha de administrador, isso não
deveria ser problema.
 Falta a possibilidade consultas on-line às legislações dentro do SAvE –
assim como existe a consulta on-line dos Manuais, existe a possibilidade de incluir a
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consulta às legislações, isso só depende da área de Educação fornecer a TI o
material para ser disponibilizado dentro do SAvE.
 Não impedir o uso simultâneo dos capítulos do relatório, o sistema deveria
impedir o salvamento, o que eliminaria risco de um avaliador atrapalhar o trabalho
do outro – o SAvE não impede que mais de um membro da equipe consulte ou
preencha campos do mesmo capítulo, mas avisa que o capítulo já está sendo
acessado por outra (s) pessoa (s) e os usuários do SAvE são informados da
impossibilidade de edição simultânea e que todos os dados que forem digitados num
capítulo que já está sendo acessado por outro (s) não serão salvos.
 O relatório final não apresentar consolidação dos resultados de acordo com
as regras de acreditação – as avaliação educativas visam apresentar à instituição
avaliada um diagnóstico quanto a sua adequação aos padrões do manual de
padrões usados, o objetivo não é, e nem deve ser, verificar se a instituição seria ou
não acreditada caso obtivesse os mesmos resultados numa avaliação de
acreditação, sendo assim o relatório solicitado não pode ser incluído no SAvE.
Outros pontos apontados como oportunidades de melhoria seriam:
 Permitir o cadastramento de mais que 5 avaliadores por avaliação.
 Gerar os relatórios de uma só vez, e não como hoje, por capítulos.
 Criar alternativas para indicar outros tipos de avaliações educativas
realizadas (ex.: avaliação focal e avaliações específicas por capítulo).
 Identificar o avaliador que preencheu cada item do relatório.
 Na tela onde aparecem as avaliações, informar o nome dos avaliadores e
permitir fazer um levantamento ou consulta das avaliações por avaliador.
 Gerar a carta que acompanha o relatório final da avaliação.
 Possibilitar abrir mais de um capítulo simultaneamente permitindo a
comparação dos dados.

4.2 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS
O questionário recebeu respostas de 28 usuários que utilizam o SAvE para
registro e coleta dos dados das avaliações educativas em instituições de saúde. As
respostas recebidas foram analisadas e os resultados estão mostrados a seguir.
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4.2.1 Contexto de Uso – perfil do usuário
Como

mostrado

no

Gráfico

1,

foram

recebidas

respostas

de

7

administradores, 15 enfermeiros e 6 médicos, totalizando 28 dos 43 profissionais
que foram solicitados a responder ao questionário.
Gráfico 1 - Respondentes por área de atuação

Fonte: A autora (2013).

O número total de respondentes e a distribuição dos mesmos por área de
atuação foi considerado como suficiente para atender aos objetivos desse estudo
avaliativo.
Todos os 28 respondentes informaram ter idade superior a 36 anos sendo
que 24 deles têm mais de 40 anos. Esse era um resultado esperado, já que os
profissionais que atuam nessas atividades precisam ter experiência na sua área de
atuação e formação específica.
A experiência dos respondentes no uso do SAvE demonstra que eles têm
condições de avaliar esse sistema. Dos profissionais respondentes, conforme
mostrado no Gráfico 2, apenas 2 realizaram menos de 5 avaliações utilizando o
SAvE, 19 realizaram entre 6 e 15 avaliações e 7 realizaram mais de 15 avaliações,
sendo que 15 dos respondentes já atuaram como líderes nas avaliações.
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Gráfico 2 - Número de avaliações realizadas pelos respondentes

Fonte: A autora (2013).

Os respondentes também se auto avaliaram quanto ao domínio das
funcionalidades do SAvE, as respostas são mostradas no Gráfico 3.
Gráfico 3 - Domínio das funcionalidades do SAvE pelos respondentes

Fonte: A autora (2013).

Dos respondentes, 21 informam dominar bem todas as funcionalidades do
SAvE, 5 que dominam satisfatoriamente, mas 2 ainda têm dúvidas. A existência de
2 profissionais que ainda têm dúvidas quanto a algumas das funcionalidades do
SAvE é uma informação a ser investigada, pois que eles já realizaram mais de 6
avaliações usando o SAvE e um deles atua também como líder.
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4.2.2 Contexto de Uso – ambiente físico de uso
Os questionamentos quanto ao ambiente físico de uso procuraram coletar
dados a respeito do hardware e software usado, local de onde o SAvE é acessado e
as dificuldades encontradas devido à qualidade de conexão de Internet nesses
lugares.
Os Gráfico 4 e 5 consolidam as informações quanto ao Ambiente de Uso,
relativas ao hardware e software que os respondentes utilizam para se conectar ao
sistema SAvE.
Gráfico 4 - Respondentes e tipo de equipamento usado

Fonte: A autora (2013).

Dos respondentes, 8 só utilizam dispositivos móveis, 4 só utilizam PC’s e os
demais 16 utilizam os 2 tipos de dispositivos.
Gráfico 5 - Navegador usado pelos respondentes

Fonte: A autora (2013).
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Dos usuários respondentes, 13 utilizam o Mozila, que é o navegador
recomendado para uso do SAvE, 9 informam usam o Mozila, mas usam também
outros navegadores (Google Chrome, Internet Explorer e Safari), 6 não usam o
Mozila como navegador. O Mozila é o único navegador que permite o uso do
corretor ortográfico e gramatical.
Quanto ao ambiente físico e social, os respondentes informaram que utilizam
o sistema SAvE em diversos locais. O Gráfico 6 consolida as informações a respeito
dos locais onde os respondentes acessam o SAvE e a frequência com que os
problemas de conexão que ocorrem.
Gráfico 6 - Locais onde os respondentes acessam o SAvE e a ocorrência de
problemas de conexão

Fonte: A autora (2013).

Todos os 28 respondentes costumam acessar o SAvE em casa e em hotéis
pelo Brasil, 17 também acessam o sistema nas instituições avaliadas, 8 acessam no
CBA-RJ, 5 em hotéis no exterior e 2 no CBA-SP.
Para cada um dos locais em que acessam o SAvE, é a seguinte a frequência
com que tem tido problemas devido à falta de qualidade da conexão com a Internet:
 dos 28 respondentes que acessam o SAvE em casa, 2 têm tipo problemas
muitas vezes, 13 poucas vezes e 13 raramente;
 dos 28 respondentes que acessam o SAvE em hotéis durante viagens no
Brasil, 1 sempre tem problemas, 6 muitas vezes, 9 poucas vezes e 12 raramente;
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 dos 17 respondentes que acessam o SAvE em dentro das instituições, 3
muitas vezes tem problemas, 3 poucas vezes e 11 raramente;
 dos 8 respondentes que acessam o SAvE no CBA no Rio, 4 poucas vezes
tem problemas e 4 raramente;
 dos 5 respondentes que acessam o SAvE em hotéis no exterior, 2 muitas
vezes tem problemas, 1 poucas vezes e 2 raramente;
 dos 2 respondentes que acessam o SAvE no CBA em SP, 1 poucas vezes
tem problemas e 1 raramente.
A partir das informações obtidas, pode-se inferir que os problemas causados
pela qualidade de conexão de Internet ainda são obstáculos importantes ao uso do
SAvE e eles se tornam proporcionalmente mais significativos quando o usuário está
em hotéis, durante as viagens, e nas instituições avaliadas. Esse problema tende a
ser reduzido na medida em que as conexões de Internet, em geral, se tornem mais
rápidas e eficientes.

4.2.3 Qualidade em uso
A segunda parte do questionário objetivou coletar dados que permitissem
responder a primeira questão avaliativa desse estudo, isto é: conhecer como os
consumidores, usuários, do SAvE o avaliam como ferramenta para coleta,
compilação e preparação dos relatórios das avaliações de educação.
A autora tabulou os resultados obtidos para poder analisá-los usando uma
Matriz de Importância Desempenho.
A Tabela 1 mostra como os 28 respondentes avaliaram a importância das
características para um sistema como o SAvE. Quanto à Eficácia, Produtividade e
Segurança, 26 respondentes as consideraram como Muito Importante e 2 como
Importante; quanto à Satisfação 22 respondentes consideraram como Muito
Importante, 5 como Importante e 1 como Pouco Importante.
A média da avaliação da importância para cada uma das características foi
calculada do seguinte modo:
 A quantidade de respostas dadas para cada ponto da escala Likert foi
multiplicada pelo valor correspondente da escala (por exemplo, para Eficácia =>
26×3, 2×2 e 0×1);
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 Em seguida os resultados dessas multiplicações foram somados e
divididos por 28, que é o número total de respostas recebidas (por exemplo, para
Eficácia => [(26×3)+(2×2)+(0×1)] / 28 = 82/28 = 2,93).
Tabela 1 - Avaliação das características da Qualidade em Uso
Respostas
Características

Respostas X Pontuação

Muito
Pouco
Importante
importante
importante
(2 pts)
(3 pts)
(1pt)

Muito
importante

Importante

Média
Pouco
importante

Eficácia

26

2

0

78

4

0

2,93

Produtividade

26

2

0

78

4

0

2,93

Segurança

26

2

0

78

4

0

2,93

Satisfação

22

5

1

66

10

1

2,75

Fonte: A autora (2013).

O mesmo foi feito para cada uma das questões do questionário.
A Tabela 2 mostra a distribuição das respostas relacionadas à questão 2 da
segunda parte do questionário que permitiram conhecer a avaliação do usuário
quanto ao desempenho do SAvE para as características: Eficácia (2-a),
Produtividade (2-b e 2-c) e Segurança (2-d).
Tabela 2 - Avaliação do desempenho do SAvE quanto à Eficácia,
Produtividade e Segurança
Respostas
Suporte na realização das atividades

Ótimo
(4 pts)

Bom
(3 pts)

Regular
(2 pts)

Fraco
(1 pt)

Quanto ao desempenho do SAvE, permitindo
a conclusão das atividades de forma correta e
2-a sem a ocorrência de problemas ou falhas (não
considerar falha que você reconheça como
decorrentes da conexão de Internet).

8

17

3

0

Quanto às funções disponíveis no SAvE, que
2-b permitem que você consuma menos tempo na
digitação e revisão dos dados da avaliação.

5

16

6

1

Quanto à possibilidade do SAvE em permitir a
2-c interação, entre os membros da equipe,
aumentando a produtividade das atividades.

9

10

8

1

Quanto á capacidade do SAvE de proteger os
2-d dados coletados contra acessos não
autorizados.

16

11

1

0

Fonte: A autora (2013).
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A Tabela 3 apresenta a média da pontuação obtida para cada item da
questão 2, calculada a partir dos resultados apresentados na Tabela 2. As médias
foram calculadas da mesma forma para a importância das características (ex: para
questão 2-a =>[(8x4)+(17x3)+(3x2)+(0x1)] / 28 = 3,18 ).
Tabela 3 - Média do desempenho do SAvE quanto à Eficácia, Produtividade e Segurança
Suporte na
realização das
atividade

Respostas X Pontuação
Ótimo

Bom

Regular

Fraco

2-a

32

51

6

0

3,18

2-b

20

48

12

1

2,89

2-c

36

30

16

1

2,96

2-d

64

33

2

0

3,54

Média

Fonte: A autora (2013).

A Tabela 4 ilustra a distribuição das respostas relacionada à questão 3 da
segunda parte do questionário que possibilitam conhecer a avaliação do usuário
quanto à característica Satisfação, a partir avaliação das funcionalidades do SAvE.
Tabela 4 - Avaliação do desempenho do SAvE quanto à Satisfação
Respostas
Funcionalidade

3-a
3-b
3-c

3-d

3-e

3-f
3-g

Forma de acesso on-line, via Internet,
através de login e senha.
Visualização das telas e facilidade de
navegação.
Forma de acesso à avaliação e aos
diversos capítulos, padrões e elementos.
Forma de registro dos dados da avaliação
nos
campos
disponibilizados
para
preenchimento
das evidências,
da
pontuação e das recomendações.
Possibilidade de acompanhamento on-line
dos dados coletados, na medida em que
são registrados pelos demais membros da
equipe.
Disponibilidade de consulta a informações
adicionais (ex.: Manual de padrões e
outras)
Visibilidade do percentual dos requisitos
já preenchido na avaliação

Fonte: A autora (2013).

Muito
Pouco
Satisfeito
Insatisfeito
satisfeito
satisfeito
(3 pts)
(1 pt)
(4 pts)
(2 pts)
12

14

2

0

7

20

1

0

4

20

4

0

7

19

2

0

12

12

2

2

6

13

5

4

5

9

4

10
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A Tabela 5 apresenta a média da pontuação obtida para cada item questão 3,
calculada a partir dos resultados apresentados na Tabela 4. As médias foram
calculadas da mesma forma para a importância das características (ex: para questão
3-a =>[(12x4)+(14x3)+(2x2)+(0x1)] / 28 = 3,36 ).
Tabela 5 - Média da avaliação do SAvE quanto à característica Satisfação
Respostas X Pontuação
Funcionalidade

Muito
Pouco
Satisfeito
Insatisfeito
satisfeito
satisfeito

Média

3-a

48

42

4

0

3,36

3-b

28

60

2

0

3,21

3-c

16

60

8

0

3,00

3-d

28

57

4

0

3,18

3-e

48

36

4

2

3,21

3-f

24

39

10

4

2,75

3-g

20

27

8

10

2,32

Fonte: A autora (2013).

Para serem plotados na matriz IPA, foram formados pares de coordenadas,
com os valores das médias calculadas para a avaliação da importância de cada uma
característica e as médias do desempenho (ou satisfação) obtidas para cada uma
das questões relacionadas às características avaliadas. Esses valores são os
mostrados na Tabela 6.
Os valores foram plotados na matriz, como num gráfico de dispersão onde o
eixo dos x é representa a importância e o eixo dos y o desempenho e/ou satisfação.
Tabela 6 - Valores médios da importância e do desempenho (ou satisfação)

Características

Questões

Eficácia

2-a
2-b
2-c
2-d
3-a
3-b
3-c
3-d

Produtividade
Segurança
Satisfação

Valores
Desempenho/
Importância
Satisfação
(x)
(y)
2,93
3,18
2,93
2,89
2,93
2,96
2,93
3,54
2,75
3,36
2,75
3,21
2,75
3,00
2,75
3,18

(Continuação)
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(Continuação)
Questões
Características
3-e
3-f
3-g

Valores
Desempenho/
Importância
Satisfação
(x)
(y)
2,75
3,21
2,75
2,75
2,75
2,32

Fonte: A autora (2013).

O Gráfico 7 mostra a matriz IPA para os resultados desse estudo, onde cada
ponto corresponde a um dos itens das questões 2 e 3, que avaliaram as
características da categoria Qualidade em Uso, ou seja: Eficácia (2-a), Produtividade
(2-b e 2-c), Segurança (2-d) e Satisfação (3-a a 3-g).
Gráfico 7 - Matriz de Importância e Desempenho (IPA) para a avaliação do SAvE

Fonte: A autora (2013).
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A partir da matriz do Gráfico 7, pode-se inferir como os respondentes
avaliaram os aspectos do SAvE.
No quadrante I se encontram os resultados avaliados como tendo alta
importância e alto desempenho (2-a e 2-d) ou alta satisfação (3-a, 3-b, 3-c, 3-d e 3e):
 na questão 2-a, o desempenho do SAvE quanto à Eficácia, na conclusão
das atividades de forma correta e sem a ocorrência de problemas ou falhas, não
considerando falhas reconhecidas como decorrentes da conexão de Internet;
 na questão 2-d, o desempenho do SAvE quanto à Segurança, pela
capacidade de proteger os dados coletados contra acessos não autorizados;
 na questão 3-a, a Satisfação do usuário com o SAvE quanto à forma de
acesso on-line, via Internet, através de login e senha;
 na questão 3-b, a Satisfação do usuário com o SAvE quanto à visualização
das telas e facilidade de navegação;
 na questão 3-c, a Satisfação do usuário com o SAvE quanto à forma de
acesso à avaliação e aos diversos capítulos, padrões e elementos.
 na questão 3-d, a Satisfação do usuário com o SAvE quanto à forma de
registro dos dados da avaliação nos campos disponibilizados para preenchimento
das evidências, da pontuação e das recomendações.
 na questão 3-e, a Satisfação do usuário com o SAvE quanto à
possibilidade de acompanhamento on-line dos dados coletados, na medida em que
são registrados pelos demais membros da equipe.
No quadrante II se encontram os resultados avaliados como tendo alta
importância, mas baixo desempenho (2-b e 2-c) ou baixa satisfação (3-f e 3-g):
 questão 2-b, desempenho do SAvE quanto à Produtividade nas funções
disponíveis que permitem que se consuma menos tempo na digitação e revisão dos
dados da avaliação - esse resultado indica que além dos problemas relacionados ao
corretor ortográfico e acentuação que são problemas gerados pela configuração dos
equipamentos usados para acessar o SAvE, deve-se investigar melhor que outras
funções poderiam ser disponibilizadas.
 questão 2-c, desempenho do SAvE quanto à Produtividade pela
possibilidade do SAvE permitir a interação, entre os membros da equipe,
aumentando a produtividade das atividades - esse resultado indica que se deve

63

investigar que outras funcionalidades poderiam facilitar a interação entre os
membros da equipe.
 questão 3-f, a Satisfação do usuário com o SAvE quanto à disponibilidade
de consulta a informações adicionais (ex.: Manual de padrões e outras) – a
disponibilidade de outras informações além do manual, tais como legislações não
dependem do SAvE, mas a insatisfação dos usuários merece atenção.
 questão 3-g, na Satisfação do usuário com o SAvE quanto à visibilidade
pela equipe avaliadora do percentual dos requisitos já preenchido na avaliação - é
uma funcionalidade cuja introdução que deve ser analisada por TI.
Esses resultados indicam que os respondentes do questionário avaliaram
positivamente o indicador relacionado à característica Eficácia e 5 dos 7 indicadores
relacionados à Satisfação. Indicam também, que os respondentes avaliaram que
merecem atenção imediata e ações de melhoria os 2 indicadores relacionados à
característica Produtividade e 2 dos 7 indicadores relacionados à Satisfação:

4.2.4 Pontos fortes e fracos
Os respondentes indicaram pontos fortes do SAvE, que foram relacionados
conforme mostrado na tabela 7.
Tabela 7 - Pontos fortes indicados no questionário
Pontos fortes
Respondentes
Facilitar o registro de dados da avaliação
19
Permitir o acesso on-line dos dados coletados pela equipe
19
Agilizar a preparação dos relatórios
18
Garantir a segurança das informações coletadas
12
Permitir a consulta ao Manual de Padrões
6
Total
74
Fonte: A autora (2013).

Os pontos fortes mais indicados pelos 28 respondentes do questionário foram
a facilidade de registro dos dados e o acesso on-line dos dados coletados pela
equipe (citados por 19 respondentes), seguido por agilizar a preparação dos
relatórios (citado por 18 respondentes), garantir de segurança das informações
coletadas (citado por 12 respondentes) e permitir a consulta ao Manual de Padrões
(citado por 6 dos respondentes). Esses pontos fortes são, praticamente, os mesmos
levantados pelos entrevistados.
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Nenhum ponto forte, além dos listados no questionário, foi acrescentado no
campo que permitia a inclusão de outros.
Os pontos fracos indicados são apresentados na Tabela 8.
Tabela 8 - Pontos fracos indicados no questionário
Pontos fracos

Quant.

Falta de opção para outras consultas on-line (ex.: legislação)

23

Dificuldade de acesso devido conexão com Internet

10

Processo de distribuição e comunicação das senhas de acesso

7

Dificuldade de navegação dentro do sistema

6

Outros

5

Total

51

Fonte: A autora (2013).

O ponto fraco mais indicado pelos respondentes foi a falta de opção para
consultas on-line, por exemplo, de legislação (citado por 23 dos 28 respondentes),
seguido pela dificuldade de acesso devido a Internet (citado por 10 respondentes),
processo de distribuição e comunicação das senhas de acesso (citado por 7
respondentes), dificuldade de navegação dentro do sistema (citado por 6
respondentes).
Outros pontos foram citados por 5 respondentes no campo que permitia a
inclusão de outros pontos fracos além dos listados no questionário. Esses outros
pontos foram: a queda do sistema, independente da Internet, depois de teclar a tecla
enviar; compatibilidade dos diversos padrões do manual; falta de funcionalidades
que permitam o menor consumo de tempo no registro e revisão e de ferramentas
para a integração da equipe na elaboração do relatório; compatibilidade on-line com
elementos de mensuração sinalizados no Manual.
A questão aberta, que encerrava o questionário, permitia que os
respondentes acrescentassem comentários e sugestões de melhoria, e foi
preenchida por apenas 8 respondentes. A maioria das respostas indicou aspectos,
que na visão dos respondentes, deveriam ser melhorados.

Esses aspectos de

alguma forma já haviam sido levantados nas outras respostas do questionário ou
nas falas dos entrevistados.
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A seguir a autora consolidou todas as informações obtidas a partir das
respostas ao questionário, que elencam as funcionalidades e aspectos do SAvE que
deveriam ser foco de ações de melhoria:
 a inexistência de consulta on-line à legislação;
 a forma de distribuição de senhas;
 a falta da possibilidade de acompanhamento pelos membros da equipe de
avaliação do percentual de preenchimento dos elementos da avaliação;
 não impedir que mais de um membro da equipe consulte ou preencha
campos do mesmo capítulo, apenas avisar que o capítulo já está sendo acessado
por outra(s) pessoa(s), caso ocorra edição simultânea todos os dados que forem
digitados não são salvos;
 a falta de possibilidade de ao salvar, retornar para o ponto de origem, isto
é, para a posição em que estava digitando;
 a obrigatoriedade de ter que salvar o que foi digitado ou pontuado em cada
elemento, e a consequente perda do que já foi digitado caso de esqueça de salvar;
 perda das informações digitadas ao abrir outra aba para consulta;
 problemas de formatação dos textos digitados, não conseguir usar a
ferramenta justificar, para alinhar o texto, a distorção de acentos (~, ^) e ç;
 o próprio SAvE não ter um corretor ortográfico para facilitar a construção do
relatório em qualquer tipo de equipamento que não tenha o corretor indicado pelo
CBA;
 o SAVE poderia fornecer no relatório final a correlação dos elementos de
mensuração (consolidação dos resultados de acordo com as regras de acreditação)
conforme definido no manual.
 os membros da equipe poder ter acesso ao resumo das pontuações
(resultados - pizzas) quando do preenchimento da avaliação.
 facilitar ao usuário a inter-relação entre os padrões e elementos de
mensuração de diferentes capítulos, que estão interligados, facilitando a verificação
de inconsistências entre a pontuação dos diversos elementos pelos membros da
equipe avaliadora.
Com relação aos aspectos listados, diversas funcionalidades já estão sendo
consideradas para atender as melhorias solicitadas, outras não dependem do SAvE
tais como:
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 a consulta on-line à legislação, também sinalizado nas respostas da
questão 3-f do questionário - essa consulta já poderia ter sido disponibilizada no
sistema SAvE se essas legislações em forma de arquivo estivessem disponíveis e
fossem fornecidas à área de TI;
 problemas de formatação do texto - se devem a configuração dos
equipamentos a partir do qual o SAvE é acessado.
Alguns dos aspectos apresentados não podem ser considerados como
possíveis de introdução no sistema SAvE e merecem destaque:
 a consolidação dos resultados no relatório final conforme regras de
acreditação definidas no manual – pelo fato da avaliação educativa visar apresentar
à instituição avaliada um diagnóstico quanto a sua adequação aos padrões do
manual usados, e não verificar se a instituição seria ou não acreditada, caso
obtivesse os mesmos resultados numa avaliação de acreditação, o relatório
solicitado não pode ser incluído no SAvE;
 permitir ao profissional que está realizando a avaliação o acesso ao
resumo dos graus de conformidade – os membros da equipe avaliadora não devem
se preocupar ou se influenciar com esses resultados, só após a conclusão da
avaliação o relatório final irá fornecer a consolidação dos resultados, esses
resultados são de interesse dos especialistas que vão formular junto às instituições
os planos de ações para melhoria da qualidade e segurança dos pacientes;
 a possibilidade de o SAvE vir a facilitar ao usuário a inter-relação entre os
padrões e elementos de mensuração de diferentes capítulos – a correlação entre os
requisitos não pode ser satisfeita por um sistema que suporta apenas o registro das
evidências da avaliação, pois é parte da experiência e conhecimento do profissional
que realiza a avaliação, conhecimento esse que é adquirido pelo treinamento e pela
formação continuada a que esses profissionais são submetidos continuamente pela
área de Educação do CBA.
As dificuldades de acesso devido a Internet que independem do sistema
SAvE também foram elencadas como obstáculo, mas tendem a ser reduzidas devido
às melhores condições de conexão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Os resultados apurados, analisados e interpretados no capítulo anterior
demonstram que os procedimentos metodológicos adotados, apresentados no
Capítulo 3, se mostraram adequados para a avaliação pretendida, já que seu
objetivo era avaliar, a partir da visão dos usuários / consumidores, o grau de
satisfação com a versão atual do sistema SAvE. Os instrumentos utilizados e os
dados coletados por meio de questões abertas e fechadas permitiram responder às
questões avaliativas que nortearam todo o processo deste estudo.
Os resultados do estudo indicam que, de uma forma geral, os usuários
avaliaram positivamente o SAvE como ferramenta para coleta, compilação e
preparação dos relatórios das avaliações de educação, mas indicaram diversos
aspectos que poderiam ser melhorados.
Na visão dos usuários consultados, os pontos fortes do SAvE são a facilidade
de registro dos dados, o acesso on-line dos dados coletados pela equipe, integração
das atividades da equipe de avaliação, a agilização da preparação dos relatórios, a
qualidade dos relatórios e gráficos gerados, a segurança das informações coletadas
e o acesso à consulta ao Manual de Padrões.
Como todas as etapas dessa avaliação foram acompanhadas pela área de TI
do CBA, que é responsável pelo sistema SAvE, diversos pontos fracos que foram
elencados nesse estudo como aspectos que deveriam receber ações de melhoria já
serão atendidos na nova versão do SAvE, que está sendo preparada para ser
disponibilizada ainda em 2013.
Dentre as melhorias introduzidas na nova versão, as a seguir listadas
correspondem a pontos fracos identificados no estudo:
 nova forma de acesso e distribuição das avaliações, que será feita através
do Portal CBA, onde os avaliadores terão acesso a todas as suas avaliações
programadas usando uma única senha;
 na operação de cadastramento, foi incluída a possibilidade de cadastro um
número ilimitado de membros da equipe avaliadora e de outros tipos de avaliações;
 a tela onde aparecem para os administradores e coordenadores as
avaliações programadas (em andamento e realizadas), vai informar além das datas
da avaliação e nome da instituição avaliada, o nome dos avaliadores e o tipo da
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avaliação, isso vai permitir fazer levantamentos ou consultas das avaliações por
avaliador;
 acesso pelos membros da equipe de avaliação ao acompanhamento do
percentual de elementos preenchido nas avaliações em andamento;
 bloqueio à edição de capítulos da avaliação quando o mesmo estiver sendo
usado por outro membro da equipe, nessa situação será permitida apenas a
visualização do que já foi digitado no capítulo;
 quando do salvamento das informações inseridas nos capítulos da
avaliação, o cursor não vai mais sair do local onde estava sendo feita a digitação;
 para a emissão do relatório final da avaliação, foi criada a possibilidade de
seleção de diversas formas de geração dos arquivos em pdf que compõe o relatório
(por capítulo, por grupo de capítulos ou completo), também foi incluída no SAvE a
preparação da carta de apresentação do relatório;
 o tamanho dos campos destinados ao registro das evidências, agora
poderá ser ajustado ao tamanho do texto digitado, permitindo uma melhor
visualização durante o preenchimento e revisão do relatório.
A introdução dessas melhorias pretende eliminar a avaliação do desempenho
considerado, por alguns respondentes, como Regular ou Fraco para a característica
Produtividade nos indicadores: funções disponíveis que permitem que se consuma
menos tempo na digitação / revisão dos dados da avaliação; e possibilidade do
SAvE permitir a interação, entre os membros da equipe, aumentando a
produtividade das atividades. Também visa eliminar a avaliação da característica
Satisfação, por alguns respondentes, como Pouco Satisfeito ou Insatisfeito, quanto
ao indicador: visibilidade pela equipe avaliadora do percentual dos requisitos já
preenchido na avaliação.
No entanto, ainda devem ser considerados como obstáculos à utilização do
SAvE as possíveis falhas de conexão da Internet, principalmente quando o usuário
está em hotéis, durante as viagens, e nas instituições.
A partir dos resultados desse estudo pode-se recomendar:
 Disponibilizar as legislações, em forma de arquivo, para que TI possa
colocá-las no SAvE para a consulta on-line. Esse aspecto foi considerado por
grande parte dos respondentes como um ponto fraco do sistema, apesar de não ser
uma limitação do SAvE. Essa ação é necessária para que se melhore o grau de
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satisfação dos respondentes para característica Satisfação quanto ao indicador:
disponibilidade de consulta a informações adicionais (ex.: Manual de padrões e
outras).
 Incluir no SAvE uma lista de “Questões Frequentes” que pudesse
esclarecer algumas dúvidas comuns a muitos usuários quanto ao uso do sistema.
 Realizar nova avaliação do SAvE após 6 meses da introdução da nova
versão.
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APÊNDICE
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APÊNDICE A – roteiro para entrevista dos usuários das funções 1 e 3
Data da entrevista:
Entrevistador:
Meio:
CONTEXTO DE USO
a- Cargo ou função do entrevistado:

b- Que atividades você executa usando o SAvE?
 Cadastramento de usuários
 Cadastramento das instituições
 Cadastramento das avaliações
 Envio de e-mails para a equipe de avaliação, agendando as avaliações e
informando senha de acesso
 Acompanhamento das avaliações em andamento
 Análise e revisão das avaliações realizadas
 Preparação e consolidação do relatório
 Outras –

c- Em que local (is) você acessa o SAvE?
 no CBA,
 fora do CBA (em casa, em viagens, outros)

d- Você utiliza o SAvE em que tipo de equipamento (s)?
 Dispositivos móveis (Tablets ou Lap tops),
 PC´s (Computadores de mesa),
 outros...

e- Que "navegador de Internet" você usa no equipamento com que acessa o
SAvE?
 Internet Explore,
 Mozila Firefox
 Google Chrome,
 outro
(Continuação)
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(Continuação)
QUALIDADE EM USO
1-EFICÁCIA
a- Todas as atividades que você realiza utilizando o SAvE são concluídas com
sucesso?
Quando não: Quais? Por quê?

b- As funções atualmente disponíveis no SAvE são adequadas para realização
das suas atividades?
Quando não: Quais? Por quê?

c- Já ocorreram, com você, problemas em atividades realizadas usando o SAvE?
Que tipo de problema? Com que frequência ocorrem?

d- Você recebe reclamações dos membros das equipes de avaliação a respeito
de problemas que ocorreram na utilização do SAvE?
Se sim: Quais? Com que frequência?

2-PRODUTIVIDADE
a- As funcionalidades do SAvE dão o suporte adequado a você na execução das
suas atividades?
Quais as dificuldades encontradas?

b- Para executar suas tarefas no SAvE você leva mais ou menos tempo do que o
que você consideraria adequado?
Qual o tempo adequado? Como o SAvE poderia agilizar seu trabalho?

(Continuação)
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(Continuação)
3-SEGURANÇA
a- O SAvE evita acessos não autorizados aos dados das avaliações?
Por quê?

b- Você considera o SAvE apropriado quanto à proteção das informações e dados
armazenados?
Por quê?

c- Você já perdeu dados armazenados dentro do SAvE?
Se sim:
Com que frequência isso acontece? Esses dados foram
recuperados?

4-SATISFAÇÃO
a- Você está satisfeito (a) com o SAvE na realização das tarefas sob sua
responsabilidade?
Por quê?

PONTOS FORTES E FRACOS
a- Em sua opinião, quais são os pontos fortes do SAvE?

b- Em sua opinião, quais os pontos fracos que deveriam ser trabalhados para
melhorar o SAvE?

75

APÊNDICE B - questionário para os usuários da função 3
Questionário para avaliação do SAvE, pelos profissionais da área de Educação
do CBA
Ao responder as perguntas desse questionário você estará colaborando na
avaliação do SAvE e indicando o que pode ser feito para melhorar esse sistema
como ferramenta para ajudá-lo nas atividades de avaliações educativas.
Desde já muito obrigado pela colaboração.
CONTEXTO DE USO (Perfil do usuário e ambiente físico de uso)
Conhecer seu perfil e as condições onde o SAvE é usado por você, é importante
para entender melhor suas respostas às questões formuladas nesse questionário.
1- Qual a sua área de atuação nas avaliações educativas?
(podem ser assinaladas mais de uma opção)
 Médico (a)
 Enfermeiro (a)
 Administrador (a)
2- Qual a sua faixa etária?
o menos de 30 anos
o de 30 a 35 anos
o de 30 a 35 anos
o mais de 40 anos
3- Como você se avalia quanto ao domínio das funcionalidades (funções) do
SAvE utilizadas para registro dos dados das avaliações?
o Domino bem todas as funcionalidades que preciso usar
o Domino satisfatoriamente as funcionalidades que preciso usar
o Ainda tenho dúvidas quanto algumas funcionalidades usadas
4- Qual o número aproximado de avaliações em que usou o SAvE (Hospitalar)?
o até 5 vezes
o de 6 a 15 vezes
o mais de 15 vezes
5- Você já atuou como líder?
o Sim
o Não
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6- Em que tipo de equipamento(s) você utiliza o SAvE?
(podem ser assinaladas mais de uma opção)
 Dispositivos móveis (Tablets ou Lap tops)
 PC´s (Computadores de mesa)
 Outro: __________________
7- Que tipo de Navegador você usa com o SAvE?
(podem ser assinaladas mais de uma opção)
 Windows Internet Explorer
 Mozila
 Google Chrome
 Não sei
 Outro: ____________________
8- Em que locais você costuma acessar o SAvE?
(podem ser assinaladas mais de uma opção)
 Dentro das instalações da instituição avaliada
 Em hotéis durante viagens no Brasil
 Em hotéis durante viagens no exterior
 No CBA (RJ)
 No CBA (SP)
 Em casa
 Outro: _____________________
9- Nos locais em que você acessa o SAvE, com que frequência você tem tido
problemas devido à falta de qualidade de conexão com a Internet?
(se você não utiliza o SAvE em alguma dessas localizações, responda "não uso
nesse local")
Muitas Poucas
Não uso
Sempre
Raramente
vezes
vezes
nesse local
Nas instituições avaliadas











Em hotéis durante viagens
no Brasil
Em hotéis durante viagens
no exterior





















No CBA (RJ)











No CBA (SP)











Em casa










(Continuação)
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(Continuação)
QUALIDADE EM USO
Os questionamentos a seguir visam conhecer a sua avaliação a respeito do SAvE
(Hospitalar).
ATENÇÃO: Você não está avaliando o processo de avaliação educativa, sua avaliação
deve estar focada apenas no SAvE como FERRAMENTA DE SUPORTE para o registro
dos dados coletados durante as atividades sob sua responsabilidade nas avaliações
educativas.

1- Como você avalia a IMPORTÂNCIA das seguintes características em um
sistema como o SAvE?
Muito
Pouco
Importante
importante
importante
a-Capacidade do sistema permitir que você
(usuário)
realize
suas
atividades



corretamente e de modo completo
(EFICÁCIA).
b-Capacidade do sistema permitir que você
(usuário) consuma menos tempo e esforço



na realização das suas atividades
(PRODUTIVIDADE).
c-Capacidade do sistema apresentar níveis
de segurança de acesso, confidencialidade



dos dados, segurança na guarda dos dados
coletados e etc. (SEGURANÇA).
d-Capacidade do sistema satisfazer, a você
(usuário), como uma ferramenta de suporte



na realização das suas atividades
(SATISFAÇÃO)
2- Avalie o SAvE como suporte na realização das atividades de registro e
coleta de dados das avaliações:
Ótimo Bom Regular Fraco
a-Quanto ao desempenho do SAvE, permitindo
a conclusão das atividades de forma correta e




sem a ocorrência de problemas ou falhas (não
considerar falha que você reconheça como
decorrentes da conexão de Internet).
b-Quanto às funções disponíveis no SAvE, que




permitem que você consuma menos tempo na
digitação e revisão dos dados da avaliação.
(Continuação)
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(Continuação)
c-Quanto à possibilidade do SAvE em
permitir a interação, entre os membros da
equipe, aumentando a produtividade das
atividades.
d-Quanto á capacidade do SAvE de proteger
os dados coletados contra acessos não
autorizados.

















3- Avalie sua SATISFAÇÃO quanto às seguintes funcionalidades do SAvE;

a-Forma de acesso on-line, via
internet, através de login e senha.
b-Visualização
das
telas
e
facilidade de navegação.
c-Forma de acesso à avaliação e
aos diversos capítulos, padrões e
elementos.
d-Forma de registro dos dados da
avaliação
nos
campos
disponibilizados
para
preenchimento das evidências, da
pontuação e das recomendações.
e-Possibilidade
de
acompanhamento
on-line
dos
dados coletados, na medida em
que são registrados pelos demais
membros da equipe.
f-Disponibilidade de consulta a
informações adicionais (ex.: Manual
de padrões e outras)
g-Visibilidade do percentual dos
requisitos
já
preenchido
na
avaliação

Muito
satisfeito

Satisfeito

Pouco
satisfeito

Insatisfeito
























































(Continuação)
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(Continuação)
PONTOS FORTES E FRACOS, COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES
Os questionamentos a seguir procuram conhecer sua visão quanto aos pontos fortes
e fracos do SAvE, como ferramenta de suporte para as avaliações educativas, e os
seus comentários e recomendações quanto a melhorias que poderiam ser
introduzidas nesse sistema.
1- Assinale o que você considera como ponto forte do SAvE
(assinale 1 ou mais opções)
 Facilitar o registro de dados da avaliação
 Agilizar a preparação dos relatórios
 Garantir a segurança das informações coletadas
 Permitir o acesso on-line dos dados coletados pela equipe
 Permitir a consulta ao Manual de Padrões
 Outro: ___________________________
2- Assinale o que você considera como ponto fraco do SAvE:
(assinale 1 ou mais opções)
 Dificuldade de acesso devido conexão com Internet
 Processo de distribuição e comunicação das senhas de acesso
 Falta de opção para outras consultas on-line (ex.: legislação)
 Dificuldade de navegação dentro do sistema
 Outro: ___________________________
3- Sinta-se a vontade para incluir um comentário ou alguma sugestão de
melhoria.

80

APÊNDICE C – e-mail aos usuários da função 3

De: Ana Maria F Brito
Enviada em: quinta-feira, 23 de maio de 2013
Para: (todos os 43 respondentes do Grupo 3)
Assunto: Avaliação do SAvE
Caros colegas
Estamos realizando no CBA uma avaliação do SAvE, sistema que você usa na
realização das avaliações educativas dos projetos da área de EDUCAÇÂO.
Essa avaliação faz parte do estudo avaliativo da minha dissertação para obtenção
do título de Mestre em Avaliação, pela Fundação CESGRANRIO e os resultados
dela serão usados pelo CBA para orientar futuras melhorias do SAvE.
Consideramos que uma das mais importantes etapas dessa avaliação é conhecer a
opinião dos profissionais que como você utilizam o SAvE. Para tal, precisamos da
sua colaboração respondendo o questionário do link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/1_9KuiPMKfNJ1N6OWESsjPr0RRQGwgwE3DF29i
7NICLA/viewform
Ao clicar no link, você será direcionado (a) ao questionário, após responder, clique
em “enviar”. Suas respostas serão enviadas de forma anônima e serão consolidadas
com as respostas dos demais usuários do SAvE.
Sua participação é muito importante para os resultados dessa avaliação.
Contamos com você,
Grata
Ana Maria Feydit Brito
Departamento de Controle de Contratos
Tel. (21) xxxx-xxxx - Cel. (21) xxxx-xxxx
Fax: (21) xxxx-xxxxx
CBA - Consórcio Brasileiro de Acreditação
Rua São Bento, nº 13 - 1º andar, Centro – RJ
CEP 20090-010
www.cbacred.org.br

