DESCRITIVO RESUMIDO
GESTÃO CROSP
2019 - 2021

Breve
introdução
Este relatório apresenta os principais resultados
alcançados pela gestão do CROSP de 2019 a 2021,
mostrando seu comprometimento com a valorização
da Odontologia, a proteção da saúde bucal da
população paulista e o compromisso de manter a
proﬁssão como referência mundial.
As ações da gestão foram norteadas pelo
planejamento estratégico 2018/2022, seguindo
orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Sua elaboração teve a participação ativa da diretoria
e dos gestores de todos os setores do Conselho.

Objetivos
da Gestão
Os objetivos deﬁnidos no
planejamento estratégico foram

Stakeholders (Proﬁssionais e Sociedade)
Fortalecer a imagem do CROSP perante os
proﬁssionais e a sociedade como órgão ﬁscalizador
do exercício proﬁssional em Odontologia

Promover e difundir a defesa dos princípios
éticos e morais, as boas práticas sanitárias e
de responsabilidade socioambiental

Financeira
Elaborar Planejamento Financeiro adequado a cada período de gestão

organizados de forma que
considerassem quatro perspectivas,
que contaram com um plano de
ação estratégico individual para ser
implementado no período.
São elas: stakeholders (proﬁssionais
e sociedade), ﬁnanceira, processos
internos e aprendizado e

Processos Internos
Melhorar a infraestrutura
dos setores

Melhorar nível de serviço
do atendimento

Implantar núcleo
de conciliação
pré-processual

Descentralizar a ação
ﬁscalizadora em SP

Elaborar plano anual de
comunicação interna
e externa

Implantar sistema
de controle para
processos jurídicos

Conscientizar os
proﬁssionais
inscritos sobre os
princípios éticos
da Odontologia

crescimento. O mapa estratégico
detalha cada perspectiva:
Aprendizado e Crescimento
Promover o desenvolvimento proﬁssional e a
valorização das pessoas com foco em resultados

Promover a adequação e
a atualização tecnológica

Principais resultados
obtidos pelos
Setores do Conselho
Os inúmeros avanços conquistados pelos setores
do CROSP mostram o compromisso da gestão em
atender seus norteadores estratégicos, ao defender
os princípios do exercício proﬁssional sendo
referência na defesa, orientação e ﬁscalização das
atividades do cirurgião-dentista, pautada pela
ética, transparência, reconhecimento dos
proﬁssionais e defesa da saúde como direito de
cidadania. Conheça os principais resultados:

Diretoria de
Inscrição e Registro
Implementação de atendimento remoto aos
inscritos e do projeto de inscrição 100% on-line em
plataforma própria; otimização de processos de
inscrição e sua integral digitalização; contratação
de novos colaboradores, melhoria na comunicação
entre setores de atendimento e de inscrição e
registro; ampliação da emissão de Declaração de
Habilitação Legal para todas as categorias.
Redução do prazo de registro de novos inscritos
para até 7 dias.
Implementação do atendimento por WhatsApp
disponível no site.

Diretoria de
Fiscalização
Descentralização da ﬁscalização com subdivisão em macrorregiões;
ampliação do quadro de colaboradores, ampliação da frota de
veículos e aquisição de novos tablets, notebooks e smartphones;
aquisição de equipamentos de tecnologia excluindo uso de papel,
redução do tempo médio para apuração de denúncias; realização
de estudos e tratativas sobre a criação de um aplicativo exclusivo e
de eventual remodelação das atividades de ﬁscalização.

Diretoria
de Ética
Implantação da Câmara de Conciliação entre proﬁssionais e
pacientes com ﬁnalidade de resolução de conﬂito em
menor tempo; realização de audiências e julgamento de
forma on-line, trazendo rapidez e redução de custos.
Digitalização de documentos e processos físicos;
reestruturação do setor de ética com a criação de três
coordenadorias de assessoramento jurídico e criação do
cargo de auditor odontológico.
Realização de 113 audiências de conciliação e instrução e
420 julgamentos no período, dando ﬂuidez ao trâmite de
todos os processos éticos em andamento.

Diretoria de
Orientação
Proﬁssional
Implantação da Diretoria de Orientação
Proﬁssional responsável por prestar
esclarecimentos, aos inscritos, sobre
questões relativas à legislação para a
Odontologia como: publicidade, questões
sanitárias e demais dúvidas.
O novo canal foi criado para aumentar o
acesso às informações pelos inscritos.

Diretoria
Financeira
Reformulação do processo de atendimento ﬁnanceiro
se adequando às necessidades práticas dos inscritos,
facilitando as soluções de pendências de ordem
ﬁnanceira junto ao CROSP. Implantação de uma
plataforma 100% on-line na qual é possível consultar a
ﬁcha ﬁnanceira e usar cartão de crédito e débito,
agilizando o processo.
Realização de auditoria externa e independente em
todos os exercícios ﬁscais.

Diretoria
Administrativa
Realização de concurso para contratação de novos
colaboradores. Investimentos em infraestrutura
com a reforma e a manutenção dos espaços
internos e de atendimento ao público. Investimento
em capacitação e treinamento dos colaboradores.
Investimento em um novo e moderno sistema de
telefonia, para facilitar o contato com os inscritos.

Diretoria de
Tecnologia da Informação – TI

A diretoria de TI forneceu suporte a todas as áreas do Conselho no processo de digitalização de
documentos, promoveu melhorias no processo de comunicação interna e externa com o
desenvolvimento de um aplicativo e de um website totalmente reformulado e moderno para
atender aos inscritos. Além disso, oferece infraestrutura tecnológica para auxiliar os processos
de ﬁscalização e ética.

Diretoria de Comunicação
Produção e entrega de todo o conteúdo institucional do Conselho,
visando preservar sua boa imagem e reputação, além de manter
funcionários e inscritos atualizados sobre sua atuação e sobre a
Odontologia.
Além da entrega de informação pelo site, redes sociais, e-mail, SMS,
newsletters, guias práticos, e-books, folders, revistas e jornais, essa
Diretoria também publicou vídeos, webinars e podcasts com
assuntos diversos relacionados à proﬁssão.
No período, foram realizadas campanhas publicitárias de valorização
da Odontologia e foi realizado um trabalho de relacionamento e
aproximação com a imprensa com o objetivo de incentivar a
produção de conteúdos espontâneos sobre saúde bucal.
A Diretoria de Comunicação também realizou eventos como a
Semana CROSP de Saúde Bucal, o Prêmio de Jornalismo, e apoiou a
participação do Conselho em feiras e congressos.

Transparência no acesso
às informações da gestão

Todas as informações aqui expostas, podem ser conferidas no Portal da Transparência do CROSP. O
CROSP oferece à sociedade acesso aos Relatórios de Gestão e Auditorias Externas, que contêm
informações detalhadas e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão 2019/2021,
cumprindo seu papel social e a legislação nacional.
Link: http://sistema.crosp.org.br/transparencia

