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PERFIL
1.

DESCRIÇÃO BÁSICA DA INSTITUIÇÃO
O INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN é uma autarquia estadual,
vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São
Paulo e associada à Universidade de São Paulo na sua finalidade de ensino. Desde novembro de 1982, o IPEN
é gerido técnica e administrativamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), vinculado ao
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) do Governo Federal.
O IPEN está localizado no campus da Universidade de São Paulo. O Instituto ocupa uma área de cerca de
2
2
500.000 m , sendo que seus laboratórios e instalações totalizam 101.000 m de área construída.
O IPEN é uma instituição de pesquisas que oferece serviços e produtos nas áreas nuclear e correlatas e, de
acordo com a Lei 4118 de 27 de julho de 1962, as atividades nucleares em território nacional são monopólio da
União. No entanto, para a captação de recursos, em especial junto às agências de fomento, pode-se considerar
que as Universidades e os demais Institutos de Pesquisas sejam seus principais concorrentes.
Em 2001, o IPEN produziu radiofármacos que permitiram o atendimento de cerca de 1.870.000 pacientes
em todo o Brasil; prestou serviços de irradiação de 11.723 km de cabos e fios elétricos para a indústria brasileira;
este relizou por irradiação 14.710 produtos médicos, farmacêuticos e biológicos; produziu 933 publicações
científicas, manteve 380 alunos em seus cursos de pós-graduação, conceituados como “de excelência” pela
CAPES-MEC; outorgou 30 títulos de doutorado e 53 de mestrado; e iniciou a construção de um irradiador
multipropósito de Cobalto-60 de 100.000 Ci.
O desempenho do IPEN, tanto recente quanto acumulado, rendeu à Instituição uma recomendação pela
“Comissão Tundisi”/MCT que podemos considerar como um reconhecimento da vocação do Instituto: “ a
Comissão recomenda que o IPEN adquira o ‘status’ de Instituto Nacional na área de pesquisa nuclear brasileira”;
essa comissão foi formada pelo MCT em 2000 para proposição de uma política de longo prazo para suas
unidades de pesquisa.
2. COMPETÊNCIAS BÁSICAS
A reconhecida e destacada atuação do IPEN em vários setores da atividade nuclear, da pesquisa à
prestação de serviços de valor econômico-estratégico para o País, vem possibilitando estender os benefícios da
energia nuclear a segmentos maiores de nossa população, pois a multidisciplinaridade que caracteriza as
atividades deste setor tem permitido ao Instituto conduzir um amplo e variado programa de pesquisa e
desenvolvimento em diversas áreas.
Atualmente, o IPEN desenvolve suas atividades produzindo conhecimentos científicos, desenvolvendo
tecnologia, gerando produtos e serviços e formando recursos humanos nas seguintes áreas: saúde,
biotecnologia, radioproteção e segurança nuclear, energia e meio ambiente, engenharia de sistemas e tecnologia
de reatores nucleares, tecnologia de materiais e ciclo do combustível nuclear. Dessas atividades desenvolvidas
no Instituto, inclusive as de suporte, algumas merecem destaque:
Ø As pesquisas de novos radiofármacos e a produção em regime comercial constituem um dos “carros
chefes” da Instituição. Esse mercado vem crescendo a taxas superiores a 10% ao ano. No período de 1995
a 2001 houve um crescimento de 134% na produção e distribuição de radioisótopos e radiofármacos,
atendendo cerca de 300 hospitais e clínicas em todo o Brasil;
Ø Os novos desenvolvimentos em áreas correlatas, tais como: cerâmicas, metais, compósitos, vidros e
cristais, são decorrência da competência adquirida com o domínio do ciclo do combustível, tornando o
IPEN um centro de excelência no País;
Ø A prestação de serviços de irradiação de cabos elétricos, inclusive em parceria com a iniciativa privada,
pesquisas na área de radioesterilização, desinfestação e preservação de alimentos e plantas
ornamentais são exemplos significativos do esforço do Instituto na disseminação e uso de técnicas
nucleares;
Ø A ampliação da potência do Reator IEA R1 de 2MW para 5MW, cujo projeto e execução foi de
responsabilidade dos técnicos do IPEN, é um exemplo do esforço empreendido pelo Instituto no sentido de
aumentar sua contribuição no atendimento das necessidades da sociedade brasileira, possibilitando
aumento da produção, serviços e pesquisa nas áreas nuclear e correlatas;
Ø Um extenso programa de intercâmbio e cooperação técnica é mantido entre o IPEN e outros Institutos
de pesquisa, universidades e empresas no país e no exterior. Além dos recursos advindos da CNEN, o
IPEN conta com importante suporte financeiro das agências financiadoras nacionais tais como a FAPESP, o
CNPq e a FINEP, fruto de projetos submetidos e aprovados por esses órgãos; internacionalmente, também
existem projetos sendo suportados, principalmente pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA);
Ø O IPEN pratica a difusão de seus conhecimentos através de diversas modalidades de ensino; as de
maior destaque referem-se ao Programa de Pós - Graduação, ao Mestrado Profissionalizante e o ensino na
Graduação da USP - Universidade de São Paulo. A Pós - Graduação do IPEN desde seu início, em 1976, já
outorgou 880 títulos de Mestrado e Doutorado. O Mestrado Profissionalizante, iniciado em 1999, já outorgou
41 títulos de mestrado. O ensino na Graduação, iniciado em 2000, teve prosseguimento em 2001 com o
oferecimento de 15 disciplinas para 320 alunos, um crescimento de 113% em relação ao ano anterior.
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3.

PERFIL DO QUADRO DE PESSOAL
O quadro de pessoal do IPEN é composto por profissionais com quatro tipos de vínculos com a
organização. O perfil desse quadro de colaboradores, em termos percentuais, encontra-se apresentado na Tabela
1. O quadro permanente do IPEN conta atualmente com 1075 (dados de dezembro/01) funcionários estatutários
do Governo Federal. A média de idade do quadro permanente na Instituição é de 44 anos. A distribuição dos
funcionários está apresentada na Tabela 2.
Quadro de pessoal

Universo

Funcionários Públicos Federais

nº

%

Plano de Carreira para a área de C&T

%

Pesquisa em Ciência e Tecnologia

12

1.075

64%

Desenvolvimento Tecnológico

53

Comissionados

16

1%

Gestão, Planejamento e Infra-estrutura em C&T

35

Bolsistas e estagiários

553

33%

Trabalho Voluntário

44

Total 1.688

Nível de Escolaridade

nº

3%

Doutores

147

100%

Mestres

155

Nível Superior com especialização

153

Tabela 1 – perfil do quadro de pessoal do IPEN, 2001

Nível Superior

28

Nível Médio & Fundamental

592

número de funcionário analfabetos

0

Tabela 2 – Plano de Carreira e Nível de Escolaridade

4.

NECESSIDADES DOS CLIENTES
Os principais requisitos dos nossos clientes estão discriminados na Tabela 3 e encontram-se segmentados
pelas funções básicas, funções essas que também correspondem aos principais processos finalísticos da
Instituição.
FUNÇÕES BÁSICAS
DO IPEN

SEGMENTAÇÃO DOS
CLIENTES

REQUISITOS BÁSICOS

PRINCIPAIS CLIENTES

PESQUISA
&

PESQUISA
&

DESENVOLVIMENTO

DESENVOLVIMENTO

&
ENGENHARIA

&
ENGENHARIA

Capacitação científica e tecnologica das equipes de trabalho;
laboratórios e instalações adequadas; cumprimento dos
prazos
e assistência técnica

Órgãos públicos
(Eletronuclear)
CETESB, SABESP, SENAC,
SEADE, SEBRAE,...)
Empresas (COFAP,
Hormogen, Durotec, Alcoa,
CBE, TecRadion, União
Química...)
Hospitais e clínicas médicas
(INCOR, HCFMSP,
Beneficência
Portuguesa, Ins.Med.Nuclear e
Endoenças de Brasília,...)
Empresas (Petrobrás
Brasitest,
Votorantin, ...)
Órgãos públicos
(SABESP,CETESB)
Aluno da Pós-Graduação
(Mestrado
e Doutorado)
Aluno do Mestrado
Profissionalizante
Aluno da Graduação
Estagiário PIBIC
Estagiário sem ônus

PRODUÇÃO

ENSINO

PRODUTOS
&
SERVIÇOS

Cumprimento dos prazos,
preços
competitivos; assistência
técnica;
garantia da qualidade;
atendimento personalizado; capacitação
técnicas das equipes de trabalho
constância no atendimento

Oferecimento de temas para
pesquisa compatíveis com as
FORMAÇÃO DE
necesRECURSOS
sidades de formação desejadas;
HUMANOS
disciplinas atualizadas, bem estruturadas e oferecidas regularmente; orientadores com competência comprovada e instalações
para facilitar os trabalhos de
pesquisa e redação de teses
Tabela 3: requisitos dos clientes segundo as funções básicas do IPEN
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PRINCIPAIS
CONCORRENTES
Institutos de
Pesquisas e
Universidades

Para serviços de
dosimetria;
monitoração, análises
e serviços diversos:
Órgãos Públicos,
Laboratórios e
Empresas privadas,
Universidades
e Instituições de
Pesquisas
Universidades (UFRJ,
UFPE,
UFMG, IME)

5.

RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES
O IPEN possui cerca de 500 fornecedores, segmentados pelas funções básicas e de apoio da Instituição.
Os produtos e serviços, os respectivos principais insumos e fornecedores, em cada função básica e de apoio do
IPEN encontram-se listados na Tabela 4. É importante esclarecer que o relacionamento com esses fornecedores é
regulado pela Lei n º 8.666/93.

6.

FATURAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Nos últimos cinco anos, o faturamento com a comercialização de produtos e serviços cresceu e tem tido
uma contribuição significativamente majoritária no faturamento total da CNEN, como é mostrado na Tabela 5; em
2001 essa participação do IPEN foi de 92%. Na Tabela 6 encontram-se discriminados os recursos recebidos pelo
IPEN, em 2001, segundo sua origem e o faturamento da Instituição, decorrentes dos seus produtos e de serviços
prestados.
Faturamento
IPEN

Participação
do IPEN - %

2001
2000
1999

23,685
20,848
16,65

21572
18,743
14,697

92
90
88

1998
1997

14,041
12,733

12,127
10,813

86
85

Tabela 5: Faturamento do IPEN e da CNEN
(em milhões de reais)

Orçamento global por origem
Governo Agências

Faturamento
CNEN

Federal de Fomento

Ano

CNEN (pessoal e benefícios)
CNEN (custeio)
Sub-total

Valor dos
recursos (R$)

%

52.633.000 64,0%
24.340.000 29,6%
76.973.000 93,6%

FAPESP
AIEA

4.502.781
23.040

5,5%
0,0%

CNPq
FINEP
Total

586.909
172.615
82.258.345

0,7%
0,2%
100%

Clientes

Faturamento do IPEN por
natureza da organização
pública
privada
Total

Valor dos
recursos (R$)

%

3.354.743 15,6%
18.216.978 84,4%
21.571.721 100%

Tabela 6: composição do orçamento global do IPEN em 2001
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7.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS
Em relação ao estabelecimento de parcerias, podemos citar as mais significativas em vigor em 2001:
PARCERIAS MAIS SIGNIFICATIVAS EM VIGOR NO ANO 2001
RESUMO DO OBJETO
Estudos técnicos-científicos sobre o produto Carbeto de Silício da Alcoa
Formação e capacitação em nível de pós –graduação e outros desenvolvimentos
Estudo do comportamento geoquímico de cristais iônicos usados na datação por
termoluminescência e luminescência opticamente estimulada
CenDoTec
Implantação e operação de uma unidade CenDoTec no IPEN (doc. tecn. cientifica)
COFIBAM – Condutores Elétricos Ltda
Desenvolvimento e utilização de processos de irradiação em acelerador de elétrons
ELETRONUCLEAR
Desenvolvimento de tecnologia e a prestação de apoio técnico à ELETRONUCLEAR
BIOLAB – SANUS Farmacêutica Ltda
instalação, no IPEN, de uma unidade piloto de produção de uma membrana
biocompatível à base de hidrogel para aplicações médicas;
Fundação SEADE
mútua cooperação para divulgação à sociedade dos conhecimentos científicos,
produtos e serviços tecnológicos desenvolvidos
Fundação Antônio Prudente – FAP
Proj. e pesquisas na área de física radiológica em nível acadêmico de pós-graduação
HCFMUSP / Inst. de Ortop. e Traumato.
desenvolvimento de biomateriais, materiais de implante, instrumental, técnicas, etc.
HCFMUSP / Faculdade de Medicina
mútua cooperação e intercâmbio visando a implantação de um banco de tecidos
INB – Indústrias Nucleares Brasileiras
cooperação técnica no campo de combustível nuclear e de materiais especiais
INCOR –Instituto do Coração e FZ
implantação no INCOR de uma instalação completa de produção de radioisótopos com
meia vida inferior a 2 horas e de um sistema de imagem com câmera PET
Instituto UNIEMP
divulgação científica e programas de pós-graduação
OPP Petroquímica
desenvolvimento de materiais compósitos de matrizes poliméricas;
Universidade de Campinas – UEL
ampla cooperação tecnológica e científica nos campos de mútuo interesse
Universidade de São Paulo – USP
convênios interinstitucionais: ensino, pesquisa e serviços
SABESP e CETESB
mapeamento do teor de antimônio em águas municipais do Estado de São Paulo.
SEBRAE– IPEN – IPT – USP – CITEC – ICS-UNIDO cooperação mútua para ampliação do Centro Incubador de Empresas Tecnológicas
(CIETEC) visando o apoio às micro e pequenas empresas de base tecnológica
SSP-SP – Sup. da Pol. Tec. Cient.
estudos e pesquisas na área de criminalística, intercâmbio de técnicos e pesquisadores
EMPRESA / INSTITUIÇÃO
ALCOA Alumínio S/A – unidade Salto
CEETEPS
CEETEPS - FATEC

8.

PRINCIPAIS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS UTILIZADAS
PRINCIPAIS LABORATÓRIOS E INSTALAÇÕES
01 reator de pesquisas, denominado IEA-R1, com potência de 5MW;
01 reator com uma potência de 100 W, denominado IPEN-MB.01;
01 Laboratório com um Acelerador tipo Van de Graaff e sistemas de detecção de nêutrons e partículas alfa, beta e gama
01 Laboratório de Termo-hidráulica com um circuito experimental de 70 bar;
02 aceleradores de elétrons de 1,5 MeV;
02 ciclotrons sendo um deles de 30MeV, para a produção de radioisótopos;
Plantas piloto do ciclo do combustível e laboratórios de processamento e caracterização química, isotópica e física de materiais
Unidades de produção do Centro de Radiofarmácia.
01 irradiador multipropósito de Cobalto-60 (em construção)
laboratórios de biologia molecular
laboratórios de metrologia nuclear
laboratórios de radiometria ambiental e proteção radiológica

Em termos de infra-estrutura vale destacar os recursos disponíveis em sua biblioteca e da infra-estrutura de
informática. A Biblioteca do IPEN dispõe de uma expressiva coleção de relatórios técnico-científicos, coleções de
relatórios de segurança de usinas nucleares, pesquisas em desenvolvimento e conferências provenientes de
centros internacionais congêneres. Conta ainda com um acervo de:

Na área de informática, o IPEN conta com uma rede local de informática, onde todas as unidades de
pesquisa e administrativas estão interligadas. O parque atual possui as seguintes características:
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9.

ASPECTOS RELEVANTES
Três aspectos causaram impacto na Instituição nos últimos anos: o primeiro diz respeito à mudança no
quadro das empresas brasileiras que buscam, cada vez mais, a capacitação tecnológica como instrumento para
criar novas opções e enfrentar a concorrência com os produtos importados; o segundo está relacionado às
mudanças nos programas de governo, principalmente sob o ponto de vista de financiamento da atividade de
pesquisa, o que tem levado os Institutos de P&D a refletirem quanto ao futuro de suas atividades, privilegiando a
discussão sobre a troca de conhecimentos entre pesquisadores e setor empresarial. O terceiro relaciona-se às
dificuldades na gestão de seus recursos humanos, notoriamente decorrentes da introdução do Regime Jurídico
Único em 1990.
Apesar deste contexto, o IPEN vem buscando e cumprindo novos desafios, sobretudo no que se refere à
inovação da gestão e à preocupação com a valorização profissional de seus colaboradores traduzida pelas
atividades de treinamento.
Durante o ano de 2001 o IPEN promoveu 18 cursos nas suas dependências com a participação de 656
funcionários, bolsistas e estagiários, 338 profissionais de outras organizações (CTM-SP, INFRAERO, Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros, REM entre outras). Além desses cursos ministrados nas instalações do IPEN
participaram em 122 cursos externos 240 pessoas da força de trabalho.
Ainda em 2001 foram implantados três Programas de Melhoria na Gestão de Pessoas (Programa de
Sugestões do IPEN, Programa Ações de Cidadania do IPEN e Programa de Melhoria da Comunicação entre os
Servidores e o Superintendente – sub-programas “Café com o Superintendente” e “Fale com o
Superintendente”); cujas ações desenvolvidas têm como objetivo melhorar a qualidade de vida não só dos
quadros da Instituição, mas também dos seus dependentes, dos terceirizados e da comunidade
circunvizinha.
Outras ações importantes são: a parceria com a USP no desenvolvimento da incubadora de cooperativas
de trabalho de base popular; o Telecurso 2000; o Programa de Combate à Dependência Química e a
participação ativa no Centro Incubador de Empresas Tecnológicas - CIETEC e no Projeto de implantação de um
Parque Tecnológico na cidade de São Paulo. Todas ações citadas estão relacionadas à promoção do exercício
da cidadania.
Entre os aspectos relevantes, cabe ainda ressaltar os pontos fortes que a Instituição possui para enfrentar
os novos desafios:

Finalmente, o IPEN, como um órgão que desenvolve atividades nucleares, precisa atender não só a
requisitos ambientais mais rígidos, mas também a normas de segurança operacional e de trabalho, inclusive
internacionais, especialmente no que diz respeito aos materiais nucleares.
Nesse sentido, esforços significativos estão sendo envidados para o licenciamento das instalações
nucleares junto ao IBAMA e junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. Na área de controle de
materiais nucleares, anualmente ocorrem as denominadas inspeções de salvaguardas, com o acompanhamento
de especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA, órgão internacional responsável pelo
controle de materiais nucleares e da ABACC (Agência Brasileiro Argentina de Contabilidade e Controle de
Materiais) e da Sesal (Serviço de Salvaguardas da CNEN).
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10.

ORGANOGRAMA
Ø

Inserção do IPEN na estrutura básica do Governo Federal
MCT
CNEN
IPEN

Organograma do IPEN
Conselho Superior

Conselho Técnico Administrativo

Superintendência

Diretoria de Ensino e
Informação em C&T

Diretoria de
Infraestrutura

Diretoria de
Administração

Diretoria de P&D,
Produtos e Serviços

Diretoria de Segurança
Radiológica

Diretoria de Projetos
Especiais

Superintendência: Coordenação e Assessorias

SCS

SAR

CQUAL

Assessoria de Comunicação
Social

Assessoria de Relações
Institucionais

Coordenação da Qualidade

CPG
Comissão de Pós-Graduação

SAJ

SAT

GAB

Assessoria Jurídica

Assessoria Técnica

Secretaria da
Superintendência

Unidades de Pesquisa

CRPq

CR

CEN

CCN

Centro do Reator de Pesquisa

Centro de Radiofamácia

Centro de Engenharia Nuclear

Centro do Combustível Nuclear

CLA
Centro de Lasers e Aplicações

CCTM

CQMA

CTR

Centro de Ciência e Tecnologia
dos Materiais

Centro de Química e Meio
Ambiente

Centro de Tecnologia das
Radiações

CAC

CBM

Centro de Aceleradores Cíclotron

Centro de Biologia Molecular

Modelo de organograma dos centros - conforme circular da Sup. nº 006 de 22/12/2000

Divisão ou
Serviço

Coord. de
Projeto

Gerência
de Centro

Divisão ou
Serviço

Coord. de
Projeto

Conselho
Consultivo

Divisão ou
Serviço
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11.

HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DA BUSCA PELA EXCELÊNCIA
EVOLUÇÃO DA GESTÃO DO IPEN

1956

1956
1959
1979
1981
1982
1988
1991
1992
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000

2000
2000
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002

Criado o Instituto de Energia Atômica – IEA em 31.08.1956, por meio do Decreto Federal de número 39.872, quando a
Universidade de São Paulo e o Conselho Nacional de Pesquisas - CNPq firmaram um convênio com o propósito de
estabelecer um órgão nacional para atuar nas áreas de pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e formação
de especialistas nas aplicações pacíficas da energia nuclear.
Iniciada a construção do edifício que iria abrigar o Reator Nuclear IEA-R1, primeiro reator nuclear do hemisfério sul,
doado pelo governo norte-americano no contexto do programa Átomos para a Paz
Iniciada a produção do Iodo-131 para diagnóstico da função tireoideana (nos anos seguintes foram produzidos, fósforo32, cromo-51, ouro coloidal-198 e enxôfre-35, atendendo a uma demanda da classe médica para tratamento de
doenças.
IEA passa a ser denominado Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN
Lançamento do gerador de Tecnécio-99 meta-estável, um marco para o desenvolvimento da da medicina nuclear no
Brasil
Domínio de todas as etapas do ciclo do combustível nuclear; início de parceria com a Marinha do Brasil para
desenvolvimento de um programa para a conversão e enriquecimento do urânio
Inauguração do reator IPEN MB.01, primeiro reator nuclear de tecnologia totalmente nacional
IPEN atinge a produção e distribuição de 50% dos radiofármacos, substâncias marcadas e reagentes liofilizados usados
em diagnósticos e terapias de várias doenças no Brasil
Participação, em conjunto com a Coordenadoria de Projetos Especiais da Marinha – COPESP, da Primeira Mostra de
Transferência de Tecnologia patrocinada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo –
SEBRAE, objetivando divulgar e ofertar os produtos, serviços e tecnologias disponíveis no IPEN.
Estruturação das atividades de relações com o mercado e o trabalho para a melhoria da visibilidade da Instituição por
parte da sociedade, por meio das atividades de Marketing e Transferência de Tecnologia
Criação do Comitê da Qualidade e elaboração do Manual da Qualidade do IPEN
Iniciado o processo de planejamento estratégico institucional, com a definição da missão, objetivos permanentes e
objetivos atuais
Início das atividades para a obtenção da ISO 9002 para o Centro de Radiofarmácia
Adesão ao Projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica da ABIPTI
Elaboração do primeiro relatório de gestão, nos moldes do PNQ
Esforço de retomada do Planejamento Estratégico, que trouxe como resultados a definição da missão do IPEN, suas
diretrizes estratégicas globais, os objetivos conjunturais, funções, programas, sub-programas e atividades de pesquisa e
desenvolvimento, produtos e serviços
Obtenção da Certificação ISO 9002 : 1994, para a produçãode radioisótopos e radiofármacos – Centro de
Radiofarmácia ( CR ), pela Fundação Vanzolini
Realização da 1ª Pesquisa de Clima Organizacional
Realização da 1ª Pesquisa de Satisfação dos Clientes de Produtos e Serviços
Elaboração do Plano Diretor da Instituição
o início da implantação do GMP - Good Manufacturing Practices no Centro de Radiofarmácia do IPEN, garantindo ainda
mais a qualidade dos radiofármacos fornecidos e procurando satisfazer os seus clientes;
Reorganização de sua estrutura organizacional em torno de um critério de organização das atividades técnicas desta
casa, em Centros, com foco claro em áreas de negócios e dotados de maior autonomia financeira e administração
participativa
a busca da ampliação do escopo da certificação ISO 9002, até então centrada na Radiofarmácia
Iniciada a elaboração de um Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do IPEN – SIGEPI
organização, à partir do Plano Diretor da Instituição, do Sistema de Informação Gerencial e de Planejamento do IPEN
(SIGEPI), conjuntamente à primeira proposta de um Balanced Score Card (BSC); com o objetivo de melhorar
significativamente a capacidade de planejamento da organização bem como de formulação e execução de suas
estratégias e de contabilização plena dos seus resultados
início da ampliação do CIETEC - Centro Incubador de Empresas Tecnológicas, que tem como objetivo apoiar a
formação e consolidação de micro e pequenas empresas de base tecnológica, tanto em termos de número de
incubados como em termos de área de atuação
O Laboratório de Análise por Ativação Neutrônica recebe o certificado de reconhecimento da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA)
Manutenção da Certificação ISO 9002 no Centro de Radiofarmácia
Apresentação para o corpo gerencial, por parte de um consultor da ABIPTI, dos critérios do PNQ e dos principais pontos
fortes e fracos dos Institutos participantes do Projeto de Excelência na Pesquisa Tecnológica da ABIPTI
Implantação do Painel de Bordo Corporativo (Balanced Scorecard – BSC)
Os Laboratórios de Radiometria Ambiental, de Radiotoxicologia e de Caracterização Química obtiveram certificado de
reconhecimento da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)
Abertura de dois novos canais de comunicação com a direção, a saber: “Café da Manhã com o Superintendente” e
“Fale com o Superintendente”.
Lançamento do Programa de Sugestões no IPEN
Contratação de consultoria independente para avaliar o Relatório de Gestão do IPEN
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1. LIDERANÇA
1.1 SISTEMA DE LIDERANÇA
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) Em 1997 o Superintendente do IPEN, consciente da necessidade de introduzir novos conceitos de gestão,
iniciou, junto com a Alta Direção do Instituto e com a participação dos servidores e das gerências intermediárias a
retomada do Planejamento Estratégico da Instituição, que introduziu os Princípios de Gestão pela Qualidade no
Sistema de Gestão Integrada do IPEN.
Com base nesses princípios, a alta direção do IPEN participa da formulação das estratégias e da busca de
oportunidades futuras para a Instituição, demonstrando liderança e comprometimento com as seguintes atividades
(Manual da Qualidade-IPN-5.0-00):
§ Compreensão das necessidades e expectativas atuais e futuras dos clientes e partes interessadas,
adicionalmente aos seus requisitos;
§ Promoção de políticas e objetivos para aumentar a consciência, motivação e envolvimento das pessoas na
instituição;
§ Instituição da melhoria contínua como um objetivo para os processos da instituição;
§ Planejamento para o futuro da instituição e gestão da mudança;
§ Instalação e comunicação de uma estrutura para alcançar a satisfação dos clientes, da força de trabalho e
das demais partes interessadas.
Ainda em 1997, foi criado o Comitê da Qualidade, que tem por objetivo definir as políticas, planejar, dirigir,
controlar e avaliar o sistema da qualidade do IPEN. O Comitê da Qualidade é presidido pelo Superintendente do
IPEN e é constituído pelos Diretores, pelo Coordenador da Qualidade e por outros colaboradores indicados pelo
Superintendente, por meio de Portarias de nomeação.
Integradas no processo de gestão do Instituto, estão as preocupações com os impactos potenciais das
atividades do IPEN, principalmente no que se refere às áreas das aplicações da energia nuclear, que exigem uma
atenção específica sob o ponto de vista de radioproteção e segurança. A Política da Qualidade está inserida no
contexto da Missão e dos Objetivos Permanentes do IPEN.
Para realizar suas atribuições a estrutura básica do sistema de liderança do IPEN é composta pelos órgãos
existentes no organograma do Instituto (vide Perfil), bem como pela atuação das equipes da Coordenação da
Qualidade e do Projeto Excelência. Os principais líderes do sistema, suas características e atribuições estão
apresentados na Tabela 1.1.1 ( ao final deste item, encontra-se a figura 1.1.1 com um diagrama ilustrando o sistema
de liderança completo do IPEN e suas interrelações):
LIDERES

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES

Conselho
Superior

Composto de seis membros, um dos quais seu Presidente eleito
por maioria de votos do Conselho Superior. Dos membros do
Conselho, dois são representantes da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, dois da Universidade de São Paulo, um da
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico, e um da Federação dasIndústrias do Estado de São
Paulo.
SuperintenA Superintendência é exercida por um Superintendente nodência
meado em comissão pelo Governo do Estado de São Paulo
dentre pessoas indicadas, em lista tríplice, pelo Conselho
Superior do IPEN, aprovada pelo presidente da CNEN e
pelo Reitor da Universidade de São Paulo
Conselho
O CTA, estabelecido pelo Decreto nº20.219 de 22/12/1982 é
Técnico
presidido pelo Superintendente e constituído pelos Diretores; é
Administrati- secretariado pela Assessoria de Relações Institucionais do
tivo - CTA
IPEN. Excepcionalmente é prevista a participação do
Coordenador da Qualidade, em assuntos relativos ao Sistema
de Gestão Integrada.
Coordenação e Esses órgãos são subordinados diretamente à SuperinAssessorias
tendência; seus líderes ocupam “cargos de confiança” e
são escolhidos pelo Superintendente e/ou Diretorias em
função da experiência / habilidade para o exercício do cargo e
aderência aos objetivos da gestão em vigor.
Comissão de Seus membros são eleitos pelo Conselho Superior, naforma do
Pós-Graduação Regulamentos dos Cursos de Pós-Graduaçãodo IPEN.
Gerência de Os Centros consistem nos órgãos técnicos de execução
Centros
dos programas e atividades do IPEN sendo constituídos por
(Unidades de uma Gerência, em nível departamental, por um Conselho
Pesquisa)
Consultivo e até três Divisões e/ou Serviços Técnicos.

Acompanhar os programas, atividades e projetos
desenvolvidos no IPEN ;
Opinar sobre o relatório anual apresentado pelo Superintendente e
Eleger a Comissão de Pós-Graduação, na forma do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação do IPEN.
Participar das reuniões do Conselho Superior (para
conhecimento e sem direito a voto) e
Gerir a instituição

Definir os valores e diretrizes da Instituição e
Avaliar os programas e atividades do IPEN e tomar
medidas para o cumprimento dos programas

Exercer as funções relacionadas à liderança da coordenação e ou assessoria, em acordo com os objetivos
e metas da gestão em vigor

Gerenciar o curso de Pós-Graduação do IPEN
Responder pela gestão técnica, administrativa, de pessoal e de infra-estrutura do órgão, de acordo com as
normas e procedimentos da Instituição;
Elaborar e submeter ao CTA a proposta de atividades e
os Planos de Negócios e de Ação das áreas de
atuação do centro, constantes do Plano Diretor e
Coordenar a participação dos centros no Seminário de
Avaliação Anual das atividades do Centro

Tabela 1.1.1: Características e atribuições das principais lideranças
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Conselho
Grupo composto pela Gerência do Centro, presidido pelo
Consultivo dos Gerente e constituído pelos chefes de Divisão e/ou
Centros
Serviços, que são membros natos, por um representante
dos funcionários, escolhido por seus pares, e um
representante de usuário ou cliente do Centro.
Divisões e/ou As divisões e/ou Serviços constituem a unidade mínima de
Serviços
chefia na Instituição.
Técnicos
Coordenadores São escolhidos pelo Diretor e/ou Gerente do Centro e/ou
de Projeto
Chefe de Divisão a que estão subordinados; o critério de escolha
(nos Centros) é a experiência / habilidade para o trabalho.
Coordenação Liderança escolhida pelo CTA, (exceto grupos de trabalho,
de Comissões neste caso são indicados pelos lideranças às quais se reportam)
Permanentes e
Grupo de Tarefa
e Trabalho

Assessorar a Gerência do Centro em assuntos de
planejamento e avaliação.

Providenciar a execução das atividades constantes do
Plano Diretor, de acordo com a orientação e supervisão
do Gerente do Centro.
Gerenciar o(s) projeto(s) sob sua responsabilidade.

Atribuições definidas em portarias e/ou memorandos (exceto
grupos de trabalho, neste caso são indicados pelos
lideranças às quais se reportam)

Tabela 1.1.1: Características e atribuições das principais lideranças (continuação)
A estrutura atualmente existente no IPEN é do tipo matricial balanceada . Conforme o resultado do
Planejamento Estratégico e da elaboração do Plano Diretor do IPEN, foram caracterizadas as áreas funcionais do
Instituto em consonância com as Diretorias, definindo as competências das principais lideranças da Instituição.
Neste modelo, as dimensões da matriz estabelecem os papéis dos componentes do sistema de liderança. Os
Diretores exercem um papel com as seguintes características: ação estratégica, ação política, coordenação
programática e atitude prospectiva de “inteligência” da organização.
Os Centros são as unidades estratégicas de negócios do IPEN; esses centros atuam como unidades
executivas de negócios dos programas estabelecidos no Plano Diretor do IPEN.
Os principais padrões de trabalho relativos à liderança da instituição são discutidos e aprovados no âmbito do
CTA. Um organograma com características matriciais define não só as atribuições dos diretores e gerentes dos
Centros, mas também a organização de suas atividades em torno de Planos de Negócios, que, conjuntamente, são
orientados pelo Plano Diretor.
O grau de aplicação das principais práticas de gestão no âmbito do sistema de liderança do IPEN pode ser
evidenciado por meio dos documentos que suportam o Sistema de Gestão Integrada do IPEN apresentada na
Tabela 1.1.2.

a2) O comprometimento da Alta Direção com a busca de oportunidades e formulação de estratégias para a
Instituição, se dá através da participação ativa do CTA no estabelecimento de diretrizes considerando, nos assuntos
que são pertinentes, os programas de trabalho fixados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), principalmente no que tange ao Plano Plurianual, buscando aproveitar
todas as oportunidades de desenvolvimento em nível federal e estadual. Na formulação das estratégias são
consideradas as partes interessadas, tanto internas quanto externas. A alta direção promove, com freqüência,
reuniões setoriais com clientes para discutir ações de P&D e de novos produtos, nas quais participam os principais
envolvidos na Instituição (vide tabela 1.1.3).
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Parte Interessada Liderança
CLIENTES
Alta e Interm.
Alta e Interm.
FORÇA DE
Alta e Interm.
TRABALHO
Alta e Interm.
Superintend.
Alta
Alta
Alta e Interm.
MANTENEDORA Alta
SOCIEDADE
Alta e Interm.
FORNECEDORES Intermediária

Mecanismo
Pesquisas de Satisfação
Reuniões Setoriais
Pesquisa de Clima Organizacional
Comunicados INTRANET e Painéis de Avisos
“Café da Manhã com o Superintendente” e “Fale com Superintendente”
Reuniões no auditório com as chefias
Reuniões no auditório com os servidores
Programas de Sugestões, Cidadania, Melhoria da Comunicação
Participação em reuniões de negociação, posicionamento e informação
INTERNET, visitas, participação em feiras e congressos, organização de eventos no IPEN
Aplicação dos instrumentos legais (lei 8.666)

Frequência
Anual
Periódicas
Bianual
Diário
Mensal/livre
Mensal e
Bimestral
Periódicas
-

-

Tabela 1.1.3: Interação da Alta Direção com as Partes Interessadas

Após o estabelecimento da nova estrutura em 2000, alguns órgãos do Instituto têm atribuições voltadas para a
busca de novas oportunidades. Entre eles pode ser citada a Diretoria de Ensino e Informação Científico-Tecnológica
– que tem a incumbência de acompanhar todos os editais e outras oportunidades, principalmente no âmbito
Federal, de forma a inserir o IPEN no contexto das novas formas de financiamento das atividades de P&D (as ações
têm sido tomadas sobretudo com relação à participação nos Fundos do Ministério de Ciência e Tecnologia, bem
como aos programas propostos pela FAPESP).
a3) Os líderes da Instituição localizam-se em dois níveis e são identificados conforme descrito na tabela 1.1.4.
NÍVEL
Alta direção

DESCRIÇÃO
a Superintendência do IPEN, conforme já mencionado, é um cargo escolhido pelo Governo do Estado de São Paulo,
por indicação em lista tríplice. O Superintendente estabelece os requisitos para a composição da Diretoria,
consultando os membros do Conselho Superior do IPEN.
Nível
Neste nível, o IPEN estabeleceu em 2000, conforme a Circular CNEN/IPEN de nº 006, os requisitos para gerente de
intermediário
Centro, bem como definiu um prazo de 12 meses para a definição de uma metodologia de escolha de gerentes. Nas
de liderança
disposições transitórias da referida Circular, a alta direção da Instituição reconhece e endossa as metodologias de
escolha de chefias realizadas nos Centros, que estabeleceram métodos de eleição entre seus pares ou
representantes.Foram realizadas eleições no CEN – Centro de Engenharia Nuclear, no CCTM – Centro de Ciências
e Tecnologia de Materiais e no CQMA – Centro de Química e Meio Ambiente. Nos demais Centros e Laboratórios as
chefias foram designadaspela Superintendência com a concordância do CTA e da comunidade interessada. A alta
direção da Instituição esperaque o processo de escolha de chefias, ora em estudo com ampla discussão na
comunidade, seja estabelecido para o nível intermediário de liderança.
Coordenação de
Reconhecido conhecimento técnico em relação aos objetivos das Comissões Permanentes , Grupos de Tarefa e
Comissões Permanentes e Grupos de Trabalhos estabelecidos
Grupos de Tarefa e
Grupos de Trabalho

Tabela 1.1.4: Identificação de Líderes
a4) Nos últimos anos, a Instituição tem evidenciado uma preocupação constante com a atualização e
desenvolvimento de suas lideranças, por meio das seguintes iniciativas:
DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES
DESCRIÇÃO
realizado anualmente, tendo sido identificadas as necessidades de treinamento em gestão e
liderança em diversas unidades do IPEN, sendo essas atendidas através de treinamentos
externos, principalmente. (Como exemplo, a inscrição de gerentes no PROTAP – Programa
de Treinamento em Administração de Pesquisas Científicas e Tecnológicas);
Oferecimento de
(alguns em cooperação com a CECAE da Universidade de São Paulo) tais como “Práticas de
cursos internos
Modelos de Lideranças e Chefias” e “Motivação”;
Criação de uma área interdisciplinar Incluída no Curso de Pós-Graduação do IPEN com o intuito de formar mestres e doutores,
de “Gestão da
principalmente entre os funcionários, com ênfase na área de gestão tecnológica. Esta área
Inovação Tecnológica"
é promovida em parceria com o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da USP (NPGT).
INICIATIVA
Levantamento de Necessidades
de Treinamento
(LNT)

Tabela 1.1.5: Desenvolvimento de líderes
a 5) A medição do desempenho das práticas de gestão relacionadas ao Sistema de Liderança é efetuada por meio
dos seguintes instrumentos:
INSTRUMENTO
Pesquisa de Clima
Organizacional
Pesquisas de
Satisfação do Cliente
Reuniões de Avaliação do Plano Diretor
Reuniões de Análise
Crítica das Auditorias
Atas das
reuniões do CTA

MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DAS PRÁTICAS DO SISTEMA DE LIDERANÇA
DESCRIÇÃO
Realizada de dois em dois anos, permite medir a atuação do sistema de liderança e o clima na organização;
Realizadas anualmente; medem o grau de satisfação dos clientes e permitem verificar a atuação do sistema de liderança
principalmente quanto aos aspectos estratégicos e de comprometimento com as partes interessadas;
Realizadas anualmente, na forma de seminários, apresenta os resultados e ações relativas às atividades do Plano
Diretor;
Ocorrem conforme cronograma elaborado anualmente e nos diversos níveis da Instituição;
Mensalmente o CTA se reúne, discutindo os assuntos relativos aos programas e atividades do IPEN e
outras ações de monitoração de oportunidades para a Instituição. As reuniões são registradas em atas.

Tabela 1.1.6: Medição do desempenho da Liderança
b) Aprendizado
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b1) A avaliação das práticas e padrões de trabalho é realizada considerando-se os seguintes mecanismos:
MECANISMOS
Formação de
Grupos de
Taefa
Atuação da
Coordenação
do Projeto
Excelência

AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DO SISTEMA DE LIDERANÇA
DESCRIÇÃO
atuam sobre os resultados das variáveis da Pesquisa de Clima Organizacional referente ao sistema de liderança,
a saber: estilo, escolha e satisfação com a chefia; integração; internalização da missão, objetivos e planejamento. A
evolução da pontuação, apresentada no capítulo 7, permite observar a melhoria no processo;
conduz anualmente uma Auto-Avaliação da gestão com base na metodologia da Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, elaborando, uma Lista de Oportunidades de Melhoria, que é submetida ao CTA para análise e priorização das
ações. Esta Lista considera também as Oportunidades de Melhoria identificadas no processo de Avaliação Cruzada
decorrente da participação do IPEN no Projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica – ABIPTI/MCT/CNPq.

Tabela 1.1.7: Avaliação das práticas do sistema de liderança
b2) Os principais mecanismos de aprendizado relativos às práticas deste item decorrem dos resultados da pesquisa
de clima organizacional, da pesquisa de satisfação dos clientes, dos seminários das atividades e do processo de
auto-avaliação da gestão, com base na metodologia do PNQ e do processo de avaliação da ABIPTI, referente à
participação do IPEN no projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica – ABIPTI/MCT/CNPq. As propostas de
melhoria são avaliadas pelo CTA que decide por sua implementação ou não. O Aprendizado e a evolução relativos
ao sistema de liderança são realizados conforme demonstrado na Tabela 1.1.8.
Avaliação
Fontes de informações
Pesquisa de Clima Organizacional
Pesquisa de Satisfação dos Clientes
Seminário das atividades fim
Processo de auto-avaliação
Processo de avaliação ABIPTI
Ano

Análise Crítica
Indicador ou Inform. Qualit.

Resultados das variáveis da pesquisa
Índices de satisfação obtidos
Resultados obtidos versus planejado
Pontuação do item 1.1 – avaliação ABIPTI
Oportunidades de melhorias apontadas nos processos de auto-avaliação e avaliação da ABIPTI

Principais melhorias

1999 Encontro Mensal com as
Chefias
1999 Encontro da Direção com os
Servidores
2000 Informe do CTA
2000 Sistema de Liderança nos
Centros (Circular nº 006)

Resp. / Freq.

Execução

CTA / Bianual
CTA / Anual
CTA / Anual
CTA / Anual

APD
AAC e SAR
SAR e áreas
ABIPTI e áreas

Descrição da melhoria implementada
Reunião mensal que visa diminuir as distâncias e melhorar a comunicação entre
as chefias médias e a Alta Direção
Reunião bimestral com o intuito de diminuir as distâncias e melhorar a comunicacação entre os servidores e a Alta Direção
Publicação periódica do CTA, disponibilizada na INTRANET para todos os funcionários. Tem como objetivo disponibilizar para a comunidade do IPEN as principais
decisões e assuntos discutidos nas reuniões periódicas do Comitê.
Através dessa circular foram estabelecidos os requisitos para gerentes de
Centros e o prazo para definição da metodologia da escolha de gerentes.

Tabela 1.1.8 – Processo de Aprendizado do Sistema de Liderança

Figura 1.1.1 : Sistema de liderança do IPEN
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1.2 CULTURA DA EXCELÊNCIA
1.2 - a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
1a 1) O primeiro esforço de planejamento estratégico no IPEN ocorreu em 1997, com a participação de todos os
gerentes e principais lideranças da Instituição, tendo sido definidos: a Missão, Objetivos Permanentes, Objetivos
Atuais e identificadas Oportunidades, Ameaças, Pontos Fortes e Pontos Fracos. A tabela 1.2.1, apresentada a
seguir, destaca a missão, os objetivos e valores permanentes e os objetivos atuais.
ITEM
MISSÃO

DESCRIÇÃO
Nosso compromisso é com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, produzindo conhecimentos científicos,
desenvolvendo tecnologias, gerando produtos e serviços e formando recursos humanos nas áreas nuclear e correlatas.
Objetivos
1. Realizar pesquisas científicas e desenvolvimentos tecnológicos nas áreas das aplicações sociais da energia nuclear,
Permanentes reatores, materiais, ciclo do combustível, radioproteção, segurança nuclear e ciências e tecnologias afins.
2. Manter ensino de Pós-Graduação e treinamento especializado.
3. Gerar produtos e serviços, principalmente utilizando as técnicas nucleares, objetivando o interesse público.
4. Valorizar os profissionais da Instituição.
5. Atuar sempre orientado para os seus clientes.
6. Buscar constantemente o estado da arte e a excelência nas suas áreas de atuação.
Objetivos
1. Estabelecer plano diretor de pesquisa e desenvolvimento. 10. Estabelecer programa de valorização profissional.
Atuais
2. Elaborar um plano de ensino e treinamento especializado. 11. Buscar padrões de referência.
3. Adequar o programa de produção e prestação de serviços, 12. Aprimorar o processo de difusão de informações científicas
incluindo participação no mercado latino-americano.
e tecnológicas.
4. Implantar sistema de avaliação de resultados.
13. Atualizar o programa de relacionamento com o mercado.
5. Implantar programas de qualidade e certificação.
14. Estabelecer programas de parcerias.
6. Desenvolver ações para o registro de produtos e marcas. 15. Incentivar a captação de recursos externos.
7. Certificar as instalações radiativas e nucleares.
16. Elaborar plano de modernização da gestão.
8. Modernizar e ampliar a infra-estrutura técnica.
17. Buscar o aprimoramento do relacionamento com a CNEN.
9. Qualificar e reciclar os recursos humanos.
18. Ampliar a participação no cenário regional.

Tabela 1.2.1: Missão e Objetivos do IPEN

Em dezembro de 2001 foi iniciada a revisão do Planejamento Estratégico do Ipen (comunicado interno nº
277). Da etapa 1, que corresponde a análise de impactos, participaram todas as chefias formais e os representantes
dos servidores e clientes nos Conselhos Consultivos dos Centros. A eles coube a apreciação individual dos
impactos e a confirmação de tendências que poderiam impactar o Ipen. Essa tarefa deu-se através do
preenchimento de telas do sistema elaborado pela SAR (Sistema de Acompanhamento de Tendências Estratégicas
– SATE) para esse fim e disponibilizado aos participantes através da INTRANET. À partir das informações
coletadas foram elaborados os cenários prospectivos que balizaram a etapa 2 da revisão do planejamento
estratégico.

Figura 1.2.1: Diferentes Instrumentos utilizados
para a Comunicação de Valores e Diretrizes
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Outro instrumento utilizado para a comunicação de valores e internalização da cultura de excelência é a
INTRANET disponibilizada para todos a força de trabalho. Os principais valores da organizações encontra-se
listados nos objetivos permanentes de número 3 a 6, da tabela 1.2.1.
Relacionado à etapa 2, em setembro de 2001 o IPEN realizou entre os servidores uma Pesquisa de Valores
Organizacionais; os resultados obtidos foram divulgados a todos os servidores através da INTRANET (comunicado
interno nº 245) e serão utilizados como insumo durante essa etapa que ocorrerá no segundo semestre de 2002.
Os valores e diretrizes da Instituição são atualizados anualmente durante a Revisão do Plano Diretor pelo
Conselho Técnico-Administrativo (CTA), com a participação da comunidade do IPEN. O CTA estabelece os valores
e as diretrizes, considerando os seguintes elementos: programas de trabalho fixados pela CNEN e pelo MCT
(sobretudo o Plano Plurianual do MCT); projetos de melhoria, buscando novos métodos, soluções e produtos;
realimentação direta sobre a eficácia e eficiência do sistema de gestão da qualidade; identificação dos processos
de realização do produto que agregam valor para o Instituto e partes interessadas; identificação dos processos de
apoio que influenciam na eficácia e eficiência dos processos de realização; criação de um ambiente que encoraje o
envolvimento e o desenvolvimento das pessoas e fornecimento da estrutura e os recursos necessários para apoiar
o Plano Diretor.
a 2) Disseminação dos Valores e Diretrizes
Para garantir o entendimento dos valores e diretrizes organizacionais, internalizando-os no Sistema de Gestão
Integrada do IPEN, os valores são comunicados internamente e às partes interessadas pelos membros do CTA e
Gerentes dos Centros da Instituição, por meio de diferentes instrumentos de circulação periódica (ver exemplos
apresentados na Figura 1.2.1).
a3) Os padrões de trabalho que orientam as práticas no sentido da cultura de excelência estão dispostos e descritos
nos itens a seguir:
ITEM
Documentação do Sistema de
Gestão Integrada do IPEN
Reuniões do CTA do IPEN
Reuniões dos
Conselhos Consultivos
Reuniões Setoriais
Formais e Informais
Encontros mensais da
Direção com as Chefias
Encontros bimestrais da
Direção com os Funcionários
Mídias eletrônicas
(INTERNET e INTRANET)
Publicações gerenciais e
técnicas
Painéis de avisos
institucionais
Pesquisas de Satisfação e
de Clima Organizacional
Comissões, comitês e
grupos de trabalho
Comunicação Direta

DESCRIÇÃO
apresentam o propósito e a consistência das ações para os processos desenvolvidos;
definem os valores e orientam as metas e ações da Instituição;
coordenadas pelos gerentes de cada Centro de Pesquisa para assessoramento em assuntos de planejamento
e avaliação;
para a discussão de temas relacionados ao setor e encaminhamento de informações e
sugestões para as áreas de interesse e de níveis hierárquicos superiores;
permitem que a Alta Direção padronize as informações a serem divulgadas a seu corpo
gerencial, coloque temas em discussão e colete sugestões para tomada de decisões;
incentivam o diálogo direto entre as partes reforçando a informação de planos, projetos, avaliações de
resultados e demais assuntos relevantes;
divulgam informações de caráter gerencial e técnico para os funcionários e aprimoram o sistema de
comunicação interna permitindo uma maior agilidade na tomada de decisões nos proc.e ações solicitadas;
divulgadas a seus diversos clientes internos e externos e que favorecem a compreensão da organização e de
sua missão junto à sociedade;
atualizados periodicamente, permitem a divulgação de informações de interesse gerencial
aos funcionários, inclusive aos que não possuem acesso às mídias eletrônicas;
aplicadas aos funcionários e aos clientes, permitem trabalhar em sugestões de melhoria para a Instituição;
com participação de representantes das associações, gerências e funcionários para formação de equipes
multidisciplinares para análise, sugestões e execução de melhorias em diversos processos;
entre chefias e subordinados.

Tabela 1.2.2: padrões de trabalho que orientam as práticas voltadas para o estímulo da cultura de excelência
a4) O comportamento ético, promovido interna e externamente, utiliza-se dos seguintes mecanismos:
ITEM

DESCRIÇÃO

Código de Ética
Profissional

Atendendo aos requisitos do Decreto nº
1171, de 22/07/94, do Governo
Federal, todos os servidores do IPEN
recebem uma cartilha contendo o
“Código de Ética Profissional”. Além
disso, com o intuito de melhor
identificar as pessoas com o
comportamento ético, foi estabelecido,
pela Alta Direção, um grupo de trabalho
que está propondo uma nova
metodologia baseando-se numa ampla
participação da comunidade do IPEN.

ITEM
Comitê de Ética na Pesquisa

DESCRIÇÃO
O IPEN conta com um Comitê de Ética
ao qual cabe analisar e assessorar a
Direção da Instituição em todas as
pesquisas
e
desenvolvimento
relacionados com o setor de saúde e
com as pessoas. O Comitê de Ética na
Pesquisa (CEP/IPEN) foi criado
atendendo à Resolução 196, de
outubro de 1996, do Conselho Nacional
de Saúde, que aprovou diretrizes e
normas
regulamentadoras
de
pesquisas envolvendo seres humanos.

Tabela 1.2.3: Promoção comportamento ético
a 5) Os padrões de trabalho são estabelecidos considerando-se o correto entendimento e satisfação das
necessidades e expectativas, atuais e futuras, dos seus clientes e dos usuários finais, atuais e potenciais, assim
como o entendimento e consideração das necessidades e expectativas das outras partes interessadas. Os padrões
de trabalho nos processo de responsabilidade da direção com relação às partes interessadas encontram-se
discriminados na tabela 1.2.4.
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Parte
Atribuições da direção em relação às partes interessadas
Interessada
Traduz em requisitos as necessidades e expectativas identificadas, descrevendo-as em seu Plano Diretor ou nos Planos de Negócios das
Clientes e
Unidades;Focaliza na melhoria de processos com o intuito de assegurar valor para as partes interessadas;
Usuários

Mantenedor
Parceiros

Força de
Trabalho
Fornecedores
A sociedade

Identifica e avalia a concorrência em seu mercado; Identifica oportunidades de mercado, fraquezas e vantagens competitivas futuras; Distribui
estes planos para o corpo gerencial, comunicando os requisitos a toda a Instituição.
Atendimento dos requisitos das normas série ISO 900 e legislações apresentadas na figura 6.2.4
Atendimento ao PPA, distribuição via Plano Diretor via física e Intranet.
No IPEN a parceria é estabelecida com base em uma estratégia comum, baseada no compartilhamento do conhecimento. Ao instituir parceria o
IPEN institui, em conjunto, uma compreensão clara das necessidades e expectativas dos clientes;e dos parceiros; e fixa metas para assegurar as
oportunidades para continuar as parcerias.
Atendimento dos requisitos das normas série ISO 900 e legislações apresentadas na figura 6.2.4
O IPEN identifica, por meio da Pesquisa de Clima Organizacional, as necessidades e expectativas de suas pessoas quanto ao reconhecimento, à
satisfação no trabalho e ao desenvolvimento pessoal. Atendimentos dos requisitos apresentados na tabela 5.5.1 e SIAPE. Distribuição dos
resultados condensados por via Intranet e impresso.
Com os fornecedores o relacionamento é regulado pela Lei 8666, normas série ISO 9000 , SIASG, SIDEC, SICON, SICAF e CATMAT.
Distribuição por via Intranet onde e para as áreas cabíveis.
Os impactos potenciais das atividades do IPEN sobre a sociedade e o meio ambiente exigem a atenção específica relativa aos aspectos de
radioproteção e segurança na área nuclear. A Diretoria de Radioproteção e Segurança é responsável por todas as ações relativas à radioproteção
pessoal e ambiental, atuando também nos atendimentos a emergências radiológicas no Estado de São Paulo. Para a operação de suas
instalações estão implantados Planos e Programas de Segurança, Radioproteção e Meio Ambiente, que seguem determinações legais e
estatutárias. O material nuclear existente no IPEN é controlado por um setor de Salvaguardas e Controle que dispõe de registros de localização
deste material na Instituição e acompanha sua movimentação. Atendimento dos requisitos das normas série ISO 900 e legislações apresentadas
na figura 6.2.4 Distribuição por via Intranet onde e para as áreas cabíveis.

Tabela 1.2.4: Responsabilidade da Direção com Relação às Partes Interessadas
a6) Os principais indicadores utilizados para a verificação do cumprimentos dos padrões e medição do
desempenho das práticas de gestão relacionadas à cultura da excelência são os seguintes: pontuação da gestão do
IPEN no âmbito do Projeto da ABIPTI (gráfico 7.7.2); registros das auditorias internas do Sistema de Gestão
Integrada que registram possíveis não conformidades relativas à disseminação para os servidores (tabela 7.7.1) e
resultados da pesquisa de clima organizacional.
b) Aprendizado
b1) A avaliação das práticas de gestão dos padrões de trabalho é realizada considerando-se os seguintes
mecanismos:
MECANISMOS
Atuação da Coordenação
do Projeto Excelência

Formação de Grupos
de Trabalho

AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DA CULTURA DE EXCELÊNCIA
DESCRIÇÃO
que conduz anualmente uma Auto-Avaliação da gestão com base na metodologia da Fundação Prêmio
Nacional da Qualidade, elaborando, uma Lista de Oportunidades de Melhoria, que é submetida ao CTA para
análise e priorização das ações. Esta Lista considera também as Oportunidades de Melhoria identificadas no
processo de Avaliação Cruzada decorrente da participação do IPEN no Projeto Excelência na Pesquisa
Tecnológica – ABIPTI/MCT/CNPq.
que atuam sobre os resultados das variáveis da Pesquisa de Clima Organizacional referente ao sistema de
liderança, a saber: estilo, escolha e satisfação com a chefia; integração; internalização da missão, objetivos e
planejamento. A evolução da pontuação, apresentada no capítulo 7, permite observar a melhoria no processo;

Tabela 1.2.5: Avaliação das práticas da cultura da excelência
b2) Os principais mecanismos de aprendizado relativos às práticas deste item decorrem dos resultados da pesquisa
de clima organizacional, da pesquisa de satisfação dos clientes e do processo de auto-avaliação da ABIPTI,
referente à participação do IPEN no projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica – ABIPTI/MCT/CNPq. As
propostas de melhoria são avaliadas pelo CTA que decide por sua implementação ou não. O Aprendizado e a
evolução relativos à Cultura de Excelência são realizados conforme demonstrado na Tabela 1.2.6.
Avaliação

Análise Crítica
Indicador ou Inform. Qualit.
Resp. / Freq.
Execução
Resultados das variáveis da pesquisa
CTA / Anual
APD
Índices de satisfação obtidos
CTA / Anual
AAC e SAR
Pontuação do item 1.1 – avaliação ABIPTI
CTA / Anual
SAR/ABIPTI
Oportunidades de melhorias apontadas nos
processos de auto-avaliação e avaliação da ABIPTI
Principais melhorias
Descrição da melhoria implementada
Murais de Informações
O estabelecimento de murais em todos os prédios do IPEN que possuem o mesmo padrão de
distribuição de informações, atualizado periodicamente, pela Assessoria de Comunicação Social,
sob a orientação da Superintendência do IPEN. Esta ação contribui para uniformizar e internalizar
ainda mais as orientações da alta Direção da Instituição
Programa de Sugestões
Pretende estimular a participação dos servidores na melhoria dos padrões de trabalho vigentes na
do IPEN*
organização
Programa de Melhoria da
Através dos programas "Café da manhã com o Superintendente" e "Fale com o Superintendente".
Comunicação entre os Servidores e o Ambos, pretendem motivar, valorizar e promover a integração entre os servidores e o
Superintendente*
Superintendente.

Fontes de informações
Pesquisa de Clima Organizacional
Pesquisa de Satisfação dos Clientes
Processo de auto-avaliação
Processo de avaliação ABIPTI
Ano
2000

2001
2001

Tabela 1.2.6 – Processo de Aprendizado da Cultura de Excelência
* Os três programas têm como enfoque implícito a melhoria da qualidade de vida no âmbito da força de trabalho do IPEN e da comunidade que o
circunda. Esse resultado será alcançado através da satisfação pessoal obtida pela participação voluntária, essa propiciada pelas oportunidades
que os programas apresentam.
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1.3 ANÁLISE CRÍTICA DO DESEMPENHO GLOBAL
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) A alta direção do IPEN desenvolveu a atividade de análise crítica do desempenho pela direção, tornando-a
um processo que se estende para toda a Instituição, avaliando também a eficiência do sistema. As análises críticas
da direção são base para a troca de novas idéias, com a discussão aberta e avaliação das contribuições sendo
estimuladas pela liderança da alta direção. A análise crítica do desempenho é realizada periodicamente em três
níveis, conforme apresentado e descrito na Tabela 1.3.1.
NÍVEIS DE ANÁLISE
Reuniões de Análise
Crítica do CTA

DESCRIÇÃO SUSCINTA DA ANÁLISE EFETUADA
A análise crítica do desempenho da Instituição e de seu Sistema de Gestão Integrada da Qualidade é realizada
pelo menos uma vez por ano, em reunião do Conselho Técnico-Administrativo (CTA) sob a presidência do
Superintendente e secretariada / organizada pela Assessoria de Relações Institucionais-SAR.
Análise Crítica do Sistema de Tratando especificamente do Sistema de Gestão Integrada Corporativo, a reunião de análise crítica é secretaGestão Integrada da Qualidade riada e organizada pela Coordenação da Gestão da Qualidade, Meio Ambiente e Licenciamento – CQAS,
Corporativo
incluindo coleta de dados das Reuniões de Análise Crítica dos sistemas de Qualidade dos Centros.
Análise Crítica dos Sist. de
A análise crítica dos sistemas da qualidade setoriais são realizadas uma vez por ano em Reunião do Colegiado
Gestão Integrada dos Centros Setorial, sob a presidência do Diretor responsável pela área e secretariada e organizada pelo representante da
de Pesquisa Setoriais
qualidade setorial.

Tabela 1.3.1: Diferentes níveis de análise crítica (padrões de trabalho)
a2) O fluxo da análise crítica global da Instituição segue o esquema da Figura 1.3.1.
ENTRADAS
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Indicadores de desempenho
Acompanhamento de convênios e contratos
Relatórios Orçamentários e Financeiros
Resultados das Pesquisas de Satisfação
Auditorias Internas e Externas
Avaliação cruzada e auto-avaliação Projeto Excelência
Outros fatores que possam influenciar a Instituição

Análise
Crítica
Global

SAÍDAS
Ø Objetivos (oport) de melhoria de desempenho
Ø Avaliação da estrutura e dos recursos;
Ø Estratégias. e iniciativas relac. às partes interessadas;
Ø Prevenção contra perdas e planos de redução de
riscos identificados;
Ø Inform. p/ o planej. estratégico – necessidades futuras;
Ø Planos de Ação

Figura 1.3.1: Fluxo da análise crítica do IPEN
Devido à extensão da análise crítica para além da verificação do Sistema de Gestão Integrada, as saídas
dessa análise são usadas pela Alta Direção como uma ferramenta para identificação de oportunidades de melhoria
do desempenho.
a3) As saídas selecionadas da análise crítica são comunicadas às pessoas na Instituição através dos diversos
mecanismos de informações (reuniões periódicas, comunicados internos veiculados pela INTRANET, ...) com o
intuito de demonstrar como esse processo conduz a novos objetivos que beneficiarão a todos.
a4) A verificação dos padrões de trabalho com relação ao processo de análise crítica é feita sistematicamente por
meio das seguintes ações: Auditorias internas e externas realizadas periodicamente, sendo que o principal
indicador é o número de não conformidades para este processo (vide tabela 7.7.1); “Oportunidades de melhoria”
apontadas pela Auto-Avaliação do Projeto Excelência e pela Avaliação Cruzada do Projeto Excelência para este
processo e Manutenção da Certificação ISO.
b) Aprendizado
b1) Além dos mecanismos de aprendizado relatados no item 1.1- b1, o aprendizado também é efetuado nas
reuniões de Análise Crítica, nos três níveis quando, além da avaliação do sistema são desenvolvidas e discutidas
ações para melhoria contínua dos procedimentos de análise crítica, a partir das sugestões colhidas pelas auditorias
e avaliações. Os registros nesse sentido são feitos nas atas das reuniões de análise crítica.
b2) Os principais mecanismos de aprendizado relativos às práticas deste item decorrem dos resultados da pesquisa
de clima organizacional, da pesquisa de satisfação dos clientes e do processo de auto-avaliação da ABIPTI,
referente à participação do IPEN no projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica – ABIPTI/MCT/CNPq. As
propostas de melhoria são avaliadas pelo CTA que decide por sua implementação ou não. O Aprendizado e a
evolução relativos à Análise Crítica de Desempenho Global são realizados conforme demonstrado na Tabela 1.3.2.
Fontes de informações
Pesquisa de Clima Organizacional
Pesquisa de Satisfação dos Clientes
Seminário das atividades fim
Auditorias Internas
Reuniões de Análise Crítica
Processo de auto-avaliação
Processo de avaliação ABIPTI
Ano
Principais melhorias
2001 Encontro Mensal com as
Chefias

Avaliação
Análise Crítica
Indicador ou Inform. Qualit.
Resp. / Freq.
Execução
Resultados das variáveis da pesquisa
CTA / Anual
APD
Índices de satisfação obtidos
CTA / Anual
AC e SAR
Resultados obtidos versus planejado
CTA / Anual
SAR e áreas
Relatórios de Auditoria
CTA / Periódicas
CQAS e Audi.internos
Propostas (Planos de Negócio, Planos de Ação)
CTA / Periódicas
Centros doIPEN
Pontuação do item 1.3 – avaliação ABIPTI
CTA / Anual
SAR/ABIPTI
Oportunidades de melhorias apontadas nos processos de auto-avaliação e avaliação da ABIPTI
Descrição da melhoria implementada
relatório que contém observações dúvidas e informações complementares anotadas durante o
seminário e que são esclarecidas pelo expositor e/ou outro(s) servidor(es) presente(s) na ocasião. O
relatório é incluído como documento de suporte à análise crítica do desempenho global.

Tabela 1.3.2 – Processo de Aprendizado da Análise Crítica do Desempenho Global
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Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

Estratégias
e Planos
2001

2. ESTRATÉGIAS E PLANOS
2.1 FORMULAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) A Alta Direção do IPEN, por meio de amplo processo de discussão na Instituição, estabeleceu a Missão, os Objetivos
Permanentes e os Objetivos Atuais como requisitos iniciais para desenvolver o Planejamento Estratégico no IPEN,
conforme os textos apresentados no capítulo 1 deste relatório. A Política da Qualidade seguida pelo IPEN está contida na
Missão, nos Objetivos Permanentes e Atuais, destacando-se sua coerência quanto ao estabelecimento de metas
organizacionais específicas e o atendimento às expectativas e necessidades das partes interessadas. O processo de
Planejamento Estratégico do IPEN, iniciado em 1997, percorre o “Processo de Planejamento e Tomada de Decisão”,
conforme é apresentado na Figura 2.1.1:

Os Objetivos Estratégicos Globais (OEGs), consistem nos resultados ou estados a serem alcançados por meio do
desenvolvimento de atividades de P&D&E, de produção, de ensino e de gestão no período considerado (no caso de 2000
a 2003), em consonância com os programas e ações formulados a partir dos requisitos das partes interessadas, tais
como: Plano Plurianual 2000 (PPA) do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, compromissos estabelecidos com
parceiros da Instituição no âmbito estadual e na iniciativa privada.
Em dezembro de 2001, foi iniciada a revisão do Planejamento Estratégico do IPEN, a Etapa 1 correspondeu à
Análise de Impactos e teve como objetivo estabelecer os cenários prospectivos (o modelo é ação de melhoria que será
melhor explicado no item 2.1 – b2), que balizarão a execução da Etapa 2 (prevista para o segundo semestre de 2002)
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quando será feita a revisão dos objetivos permanentes, atuais e globais, bem como os programas e subprogramas e a visão institucional; serão também
estabelecidos os Valores Institucionais a partir de discussões das lideranças e com base nos resultados da pesquisa
de valores organizacionais realizada em outubro de 2001 e comunicada aos servidores através do comunicado interno nº
245 (o modelo é ação de melhoria que será melhor explicado no item b2.
a2) Os fatores tais como: as necessidades das partes interessadas, o ambiente competitivo, as leis e regulamentações,
aspectos econômicos, as informações comparativas, as necessidades de capacitação da força de trabalho, as
capacidades e necessidades operacionais são considerados no processo de formulação das estratégias nos três níveis
nos quais é realizado o Planejamento Estratégico no IPEN, a saber:
NÍVEL
DESCRIÇÃO
1
Elaboração do Plano Diretor: plano corporativo e estratégico do IPEN;
2
Elaboração dos Planos de Negócios de cada Centro / Unidade de Negócios;
3
Elaboração dos Planos de Ação e de cada Departamento / Divisão pertencentes a um Centro / Unidade de Negócios.

A figura 2.1.2 demonstra esquematicamente os padrões de trabalho, estabelecidos a partir da metodologia do
Planejamento Estratégico e do Balanced Scorecard (BSC) que será melhor explicada no item 2.3:

Figura 2.1.2: Principais padrões de trabalho do processo de planejamento do IPEN
O Plano Diretor é resultado de um processo de análise e reflexão, onde são avaliados os seguintes aspectos:
Ambiente Externo; Oportunidades e ameaças para os negócios da Organização; Mercados; Concorrentes; Programas e
ações estabelecidos por atores externos; Compromissos estabelecidos com parceiros da instituição, no âmbito estadual e
na iniciativa privada; Pontos fortes e pontos fracos da Instituição e Desempenho nos últimos anos (resultados obtidos x
planejamento).
Este processo é liderado pelo Superintendente, e dele participam todos os diretores e chefias até o nível de Divisão.
O Plano Diretor consiste em dossiê composto de um único ou vários documentos onde são definidos os seguintes itens:
§ Visão, Missão e Objetivos Permanentes, ao nível corporativo;
§ As Políticas Básicas;
§ As funções;
§ Os segmentos de atuação de cada Centro;
§ As metas a longo prazo;
§ As principais estratégias, ao nível Corporativo e Funções;
§ A Organização do IPEN para a obtenção dos seus objetivos e metas e o modelo administrativo correspondente e a
concepção dos negócios do IPEN como um todo;
§ Os objetivos gerais (Objetivos Atuais, Objetivos Estratégicos Globais);
§ cenário econômico, nos aspectos relevantes ao IPEN e sua condição de órgão público;
§ ambiente do mercado do IPEN;
§ As oportunidades de desenvolvimento do IPEN (novos mercados, novos serviços);
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§
§
§

As metas gerais do CTA, e dos Centros;
A organização do CTA;
Programas e Subprogramas e atividades.
O Plano Diretor é estabelecido para um período de quatro anos, sendo, entretanto, revisto anualmente,
simultaneamente com a elaboração dos Planos de Negócio das Unidades de Negócio. No nível tático do planejamento no
IPEN, o Plano de Negócio das Unidades de Negócio – Centros consiste em documentos onde são definidos, para cada
Unidade de Negócio:
§ Missão e Objetivos Permanentes;
§ A concepção do negócio;
§ Os objetivos, incluindo objetivos da qualidade, ambientais e de segurança e de capacitação de recursos humanos
próprios;
§ O mercado atual e futuro;
§ O ambiente de concorrência;
§ Os serviços prestados atuais e potenciais (novos produtos);
§ As metas;
§ As estratégias de atuação e
§ A Organização da Unidade de Negócio.
Os Planos do Negócio são estabelecidos para um período de quatro anos, sofrendo, entretanto, revisões anuais
simultaneamente com a elaboração dos Planos de Ação. No nível operacional de planejamento, os Planos de Ação são
estabelecidos para um período anual, correspondente ao período orçamentário do Governo e consistem em documentos
onde são definidos: os objetivos; as metas; as estratégias de atuação; os programas de Ação e os meios que serão
utilizados.
a3) A integridade das informações utilizadas nesse processo são garantidas pelos procedimentos de elaboração,
aprovação e divulgação conforme pode ser visto nos Procedimentos Gerenciais PG-IPN-0104, PG-IPN-0105, PG-IPN0106.
a4) A coerência entre as estratégias formuladas e as necessidades das partes interessadas pode ser medida por meio
dos indicadores que traduzem os esforços para a geração de recursos oriundos do faturamento com a comercialização
de produtos e serviços e a captação de recursos provenientes de agências de fomento. No capítulo 7, o gráfico 7.2.1
apresenta a evolução, em valores absolutos, desses indicadores. Neste contexto, o alinhamento das necessidades dos
clientes às estratégias da Instituição é monitorado com o apoio da Assessoria de Relações Institucionais, SAR, e pela
Direção do IPEN, por meio de informações colhidas e discutidas nas reuniões do CTA. O acompanhamento da satisfação
das necessidades dos clientes é feito pelo Serviço de Atendimento ao Cliente-SAC IPEN, conforme instruções
estabelecidas no Manual da Qualidade e por meio da Pesquisa de Satisfação de Clientes.
Um indicador que demonstra aquele alinhamento é a aceitação dos produtos radiofármacos do IPEN no mercado.
No capítulo 7, nos gráficos 7.5.13 e 7.5.14, encontram-se a evolução do fornecimento de produtos radiofármacos do
IPEN e a evolução do faturamento com a comercialização de produtos e serviços do Instituto. A aderência com a diretriz
referente à ampliação do conhecimento nas suas áreas de competência e à atualização do corpo técnico-científico pode
ser monitorada por intermédio do indicador da evolução anual de conclusão de dissertações de mestrado e teses de
doutorado, orientadas por doutores do IPEN, gráficos 7.5.1 e 7.5.2.
É assegurada a efetiva coerência dos OEGs estabelecidos com as necessidades das partes interessadas por meio
do desdobramento em programas, subprogramas e atividades em execução no Plano Diretor. As tabelas 2.1.1 a 2.1.3, a
seguir, discriminam os OEGs relativos a cada grupo de partes interessadas.
Aplicações Nucleares na Área Médica-ANAM

PG

Ações
Implantação de Unidades
de Processamento de
Radioisótopos Especiais

P&D de Novos Produtos
para a Área Médica
Produção de substâncias
radioativas para a área
médica

Ampliação das instalações e da capacidade de
produção de radiofármacos e radioisótopos

OEG
Descrição
1 Implantar em parceria com o Instituto do Coração (INCOR) uma instalação completa de produção de radioisótopos com meia vida inferior a 2 horas e de um sistema com câmara PET (Positron Emission Tomografy). Este
empreendimento permitirá a realização de procedimentos de diagnóstico de interesse
nas áreas de oncologia, cardiologia e neurologia, ainda não disponível no Brasil;
2 Implantar e operar uma instalação para produção de Iodo-123 ultra-puro no IPEN
3 Produzir no IPEN novos radiofármacos, para diagnóstico e terapia, em sintonia com o mercado;
4 Instalar unidade experimental para a pesquisa em terapia de câncer por captura de neutrons em Boro (BNCT).
5 Manter a produção de radiofármacos;
6 Crescer a produção de radiofármacos do IPEN em aproximadamente 10% ao ano, para o produtos atualmente
constantes do catálogo de produtos, com vistas a atender à crescente demanda da medicina nuclear no país;
7 Crescer o faturamento do IPEN a taxas superiores a 10% ao ano, pelo aumento da produção de
radiofármacos e pela incorporação de novos produtos e serviços tecnológicos;
8 Manter e aprimorar o programa de proteção radiológica do IPEN;
9 Iniciar no IPEN um programa de produção nacional de parte dos radioisótopos atualmente importados;
10 Dar continuidade ao programa de Gestão da Qualidade na produção de radiofármacos do IPEN;

2 -3

Desenvolvimento Tecnológico na Área Nuclear - DTAN

PG

Ações
Desenvolvimento e
fornecimento de produtos
tecnológicos na área
nuclear e correlatas
Desenvolvimento e
fornecimento de serviços
especializados na área
nuclear e correlatas
P&D nas áreas nuclear e
correlatas

Desenvolvimento e
Tecnologia de Reatores e
do Ciclo do Combustível

Manutenção dos
Reatores de Pesquisa

Compromissos com parceiros da Institutição

PG

OEG

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Descrição
Melhorar o Sistema de Informações Gerenciais do Instituto;
Instalar o Projeto “Inteligência Competitiva no IPEN”;
Ampliar e modernizar a infra-estrutura de informática do IPEN;
Dar continuidade ao processo de modernização dos sistemas administrativos do IPEN;
Recuperar a infra-estrutura predial da Instituição;
Ampliar a captação de recursos em Agências de Fomento, nacionais e internacionais, e a captação e
aproveitamento de benefícios fiscais concedidos às empresas para aplicação do desenvolvimento tecnológico;
Incrementar a cooperação IPEN - Empresa;
Dar continuidade à participação do IPEN no Projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica, coordenado pela
ABIPTI com o apoio do CNPq/MCT;
Estender o Programa da Qualidade do IPEN e os processos de certificação pelas normas ISO, conforme aplicado
no Centro de Radiofarmácia, a outras unidades da Instituição;
Participar, ativamente, dos programas governamentais, em nível estadual e federal, de forma a contribuir para a
melhoria da qualidade de vida da população brasileira;
Continuar apoiando o Centro Incubador de Empresas Tecnológicas –CIETEC, instalado no IPEN;
Atuar na duplicação do CIETEC, permitindo a incubação de mais 80 empresas de base tecnológica e de software;
Participar no projeto, implantação e gestão do Parque Tecnológico de São Paulo, ParqTec São Paulo.
Tabela 2.1.3: OEGs relacionados aos compromissos estabelecidos com parceiros da Instituição

OEG

33
34

Descrição
Manter o programa de pós-graduação do IPEN, conduzido em associação com a USP, melhorando
seus parâmetros de avaliação, mantendo o conceito de excelência da CAPES;
Dar continuidade ao programa de Iniciação Científica;
Iniciar a participação do IPEN nos cursos de graduação da USP;

35
36
37

Dar continuidade ao Programa de disseminação de informação científica;
Consolidar o Programa de Mestrado Profissionalizante conduzido pelo IPEN;
Intensificar o Programa de Treinamento Técnico-Científico no IPEN.

32
Científica

Ensino e Informação

P G

OEG
Descrição
11 Consolidar no IPEN o Centro de Tecnologia das Radiações para desenvolvimento e aplicações das radiações
na indústria e no meio ambiente, de atuação regional (América Latina), com o apoio da Agência Internacional
de Energia Atômica;
12 Produzir fontes radioativas seladas e outros produtos com tecnologia nuclear;
13 Desenvolver e prestar serviços de irradiação;
14 Utilização do acelerador ciclotron para realização de pesquisas e serviços de irradiação.
15 Realizar serviços de análises e ensaios com técnicas nucleares;
16 Prestar serviços de desenvolvimento e caracterização de materiais;
17 Realizar serviços utilizando fontes radioativas de interesse da indústria;
18 Desenvolver atividades de P&D em física e química nucleares;
19 Desenvolver atividades de P&D em Ciclo do Combustível Nuclear e Materiais e Tecnologias avançadas;
20 Desenvolver atividades de P&D em aplicações com lasers;
21 Desenvolver atividades de P&D em utilização de técnicas nucleares e não nucleares para a preservação do
meio ambiente;
22 Desenvolver atividades de P&D em aplicações da radiação na indústria, na agricultura e na saúde;
23 Desenvolver atividades de P&D em reatores nucleares;
24 Desenvolver atividades de P&D em proteção radiológica e tratamento e disposição de rejeitos radioativos e
metrologia das radiações;
25 Construir no IPEN um irradiador multipropósito de Cobalto-60, de 100.000 Ci, de concepção e projeto nacionais
e financiamento da FAPESP, para desenvolver atividades de P&D em irradiação de alimentos e esterilização
produtos.
26 Consolidar o Centro de Processamento de Pós (CPP) e incrementar sua inserção no mercado, visando identificar e solucionar problemas multidisciplinares no processamento e na fabricação de materiais, criando novos
conhecimentos e gerando inovações tecnológicas;
27 Fabricar combustíveis nucleares para reatores de pesquisa, assegurando a operação do reator IEA-R1 do
IPEN, com possibilidades de inserção do Brasil no mercado internacional de combustíveis de reatores de
reatores de pesquisa;
28 Concluir o Centro de Fabricação de Elementos Combustíveis Nucleares para reatores de pesquisa;
29 Operar o Reator IEA-R1
30 Operar o Reator IPEN/MB-01;
31 Concluir a modernização do Reator IEA-R1;
Tabela 2.1.1: Objetivos Estratégicos Globais (OEGs) Relacionados aos Programas do PPA

Tabela 2.1.2: OEGs relacionados às Partes Interessadas em Ensino e Informação Científica

Principais Estratégias e Fatores Críticos de Sucesso
As principais estratégias da organização e os aspectos fundamentais para o êxito das estratégias, identificados pelo
IPEN, encontram-se apresentados a seguir na tabela 2.1.4.
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Estratégias
Fatores Críticos
Aproximar-se o máximo possível da sociedade buscando atender
Melhorar a visibilidade e reforçar a função marketing de tecnologias;
suas necessidades;
Manter o foco nos clientes e alinhado aos programas governamentais;
Manter-se nas áreas que apresentem “vantagens competitivas” e
Contar com um banco de dados de informações comparativas com
buscar a excelência técnico-científica;
instituições assemelhadas no país e no exterior
Identificar, aproveitar e criar oportunidades nas suas áreas de
Manter uma atitude pró-ativa e com visão prospectiva;
competências;
Buscar novos clientes e recursos de outras fontes (agências
Contar com ferramentas mais flexíveis para a gestão de pessoas,
nacionais e internacionais de fomento, políticas públicas, empresas)
orçamento e finanças.
Tabela 2.1.4: Principais Estratégias e Fatores Críticos de Sucesso

a5) As principais estratégias são comunicadas às partes interessadas por meio de documentos tais como aqueles já
mencionados no item 1.1.a.
a6) O cumprimento dos padrões e o grau de aplicação das principais práticas de gestão neste item pode ser evidenciado
pelo envolvimento da equipe do CQUAL – Coordenação da Qualidade, do CTA e pelo envolvimento do corpo de gerentes
e representantes da qualidade nos Centros e Departamentos, que atuam, ativamente, na elaboração e manutenção do
Sistema da Qualidade e de seus documentos e indicadores. Todas as reuniões de coordenação são documentadas. A
forma como o Plano Diretor, os Planos de Negócios e os Planos de Ação são estabelecidos, acompanhados e revistos
assegura que todos os objetivos estratégicos sejam considerados na execução do planejamento.
Como exemplo, pode-se citar as ações previstas no Plano de Negócios e no Plano de Ação do Centro de
Radiofarmácia, com relação à manutenção da certificação ISO, bem como o planejamento das ações daquele Centro
para atender à demanda de radiofármacos do país (atendendo aos OEGs 03 e 05, anteriormente mencionados. Outro exemplo
interessante, foi a conclusão da unidade para produção de Iodo-123 ultra-puro, o IBIPROS, com tecnologia totalmente
nacional, atendendo ao OEG 02. Outro exemplo significativo é a ampliação do Centro Incubador de Empresas
Tecnológicas – CIETEC, que abriga atualmente 80 empresas e encontra-se com o edital contínuo na praça para
ocupação dos demais módulos disponíveis, atendendo ao OEG 49.
b) Aprendizado
b1) O Plano Diretor, espinha dorsal do Processo de Planejamento e Tomada de Decisão do IPEN, tem o seu
desempenho medido por meio das avaliações anuais das atividades do Plano Diretor, realizadas em Seminário onde os
responsáveis por essas atividades apresentam os resultados e indicadores obtidos, frente àqueles negociados com a alta
administração, mantendo o formato das “matrizes” do Plano Diretor. A análise crítica do Plano Diretor é realizada em
Reunião de Análise Crítica do Desempenho do IPEN, realizada pelo CTA.
O aprendizado da formulação das estratégias e planos para a Instituição é realizado por meio dos mecanismos
expostos na Figura 2.1.3.

b2) Algumas das melhorias introduzidas foram mencionadas no capítulo 1, entre elas os instrumentos de comunicação,
internos e externos, considerados muito importantes para a alta direção da Instituição. Conforme mencionado, os
principais mecanismos de aprendizado relativos às práticas deste item decorrem por meio dos mecanismos expostos na
Figura 2.1.3. O aprendizado e a evolução relativos à formulação de estratégias são realizados conforme demonstrado na
Figura 2.1.4.
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2.2 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) Conforme pode ser observado na figura no Processo de Planejamento e Tomada de Decisão do IPEN, no item 2.1,
para o desdobramento de suas estratégias o IPEN identifica três funções principais na Instituição: pesquisa,
desenvolvimento e engenharia, produção e ensino. Estas funções permeiam as atividades desenvolvidas no IPEN,
organizadas em programas e sub-programas (ver Tabela 2.2.1), definidos por áreas de competência, de forma a permitir
alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos. Toda essa estrutura de operacionalização das estratégias encontra-se
no documento “Plano Diretor”. São as seguintes as definições das funções do IPEN:
FUNÇÕES QUE PERMEIAM AS ATIVIDADES QUE SÃO DESENVOLVIDAS NO IPEN
Definição
consiste numa investigação com o propósito de se ganhar novos conhecimentos técnico-científicos, tendo em vista uma
aplicação prática, e caracteriza-se, em geral, pela utilização de conhecimentos na solução de problemas existentes;
Produção entende-se como a atividade de geração rotineira de produtos e serviços e
Ensino consiste na maneira pela qual o conhecimento é transferido e a educação é estabelecida.
Função
P&D&E

Para cada uma das funções identificadas foram estabelecidos indicadores que permitem a avaliação do seu
desempenho. Os principais indicadores utilizados encontram-se na Tabela 2.3.1, na perspectiva processos internos. As
atividades do IPEN são organizadas nos seguintes programas e sub-programas:
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No último nível do processo de planejamento encontram-se as atividades desenvolvidas pelo IPEN, classificadas
por função, por programa e sub-programa, conforme pode ser visto na Tabela 2.2.2.
FUNÇÃO
P&D&E
P&D&E
P&D&E
Prod
P&D&E
P&D&E
P&D&E
P&D&E
Prod
P&D&E
P&D&E
P&D&E
P&D&E
Prod

ORGÃO PROG 2002
CTR
1.2
1
CTR
1.2
2
CTR
6.2
3
CTR
1.2
4
CTR
1.2
5
CRPQ 3.2
6
CRPQ 1.1
7
CRPQ 5.1
8
CRPQ 5.1
9
CRPQ 7.3
10
CR
6.2
11
CR
6.2
12
CR
6.2
13
CR
6.2
14

Prod

CR

6.2

15

Prod

CR

6.2

16

1.2
6.1
6.1
2.3
5.2
3.5
5.2
5.2
7.1
7.1
7.2
7.1
3.3
3.3
3.3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.1
4.1
3.4
3.4
3.5
3.5

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Prod
CAC
P&D&E
LBM
P&D&E
LBM
Ens
DE&ICT
P&D&E
CEN
P&D&E
CEN
P&D&E
CEN
Prod
CEN
P&D&E
DSR
Prod
DSR
Prod
DSR
P&D&E
DSR
P&D&E
CLA
P&D&E
CLA
P&D&E
CLA
P&D&E CCTM
P&D&E CCTM
P&D&E CCTM
P&D&E CCTM
P&D&E CQMA
P&D&E CQMA
P&D&E CQMA
P&D&E CQMA
Prod
CQMA
Prod
CCN
P&D&E
CCN

Discriminação
Aplicação da radiação ionizante em alimentos e produtos agrícolas
Desenvolvimento de processos e produtos utilizando a radiação
Desenvolvimento de fontes radioativas para aplicação em saúde (braquiterapia)
Produção de fontes radioativas e radioisótopos para a indústria
Desenvolvimento de instalações, equipamentos, detectores e sensores em aplicações da radiação
Física nuclear experimental e da matéria condensada
Análise por ativação de neutrons
Reforma e modernização do reator IEA-R1
Operação e utilização do reator IEA-R1
Metrologia nuclear
Gerador de tecnécio via gel
Pesquisa e desenvolvimento de novos radiofármacos
Desenvolvimento de Tálio -201
Produção de radiofármacos: Gerador 99mTc, Iodo-131 e 123, Citrato de Gálio-67, Cloreto de
Tálio-201, Cromato de Na e Cloreto de Crômio-51, Sulfato de Sódio-35S, Ácido Fosfórico e Fosfato
de Na-32P, cápsulas de Iodo-131 e Garantia da Qualidade.
Produção de substâncias marcadas: MIBG 131I e 123I, EDTA 51Cr, IOH 131I, SAH 131I,
SAH 51 Cr, SAH 125I, Anfetamina 123I, FDG 18F, EDTMP 153Sm, e Garantia da Qualidade.
Produção de reagentes fármacos: MDP, DTPA, PIRO, ECD, MAA, DMSA, Sn Coloidal, Fitato SAH,
Dextran-70, Disida, Gluco e Garantia da Qualidade
Operação e utilização dos Aceleradores Cíclotron
Hormônios hipofisários
Biofármacos derivados de toxinas animais
Ensino
Mecânica estrutural, monitoração e diagnóstico em Sistemas Nucleares
Engenharia do Núcleo
Termo-Hidráulica e Segurança em Sistemas Nucleares
Serviços especializados em Engenharia Nuclear
Radiometria ambiental
Serviços de Radioproteção
Gestão de Rejeitos Radioativos
Metrologia das radiações
Desenvolvimento de materiais e tecnologia laser
Geração de Radiações Ionizantes via Lasers de Alta Potência
Desenvolvimento de aplicações usando lasers
Materiais Metálicos e Compósitos
Células a Combustível
Cerâmicas especiais
Engenharia de Materiais para aplicações industriais
Desenvolvimento de métodos e serviços de Caracterização Química e Isotópica
Desenvolvimento de altos polímeros
Química e diagnóstico ambiental
Síntese e tratamento de resíduos industriais
Produção de nitrato de tório
Fabricação de combustíveis para reatores nucleares de pesquisa
Desenvolvimento de combustíveis de alta densidade
Tabela 2.2.2: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO IPEN

Cabe salientar que no plano diretor de 2001 haviam 84 atividades, no entanto, após o processo de análise crítica do
desempenho global ocorrido no final de 2001, algumas atividades julgadas complementares foram agrupadas de forma
que as atividades para o Plano Diretor 2002 passaram a ser 42 (ação de melhoria que será explicada no item 2.2.b.2.
a2) Com referência à alocação de recursos, após a negociação das atividades com os parceiros e a mantenedora, passase à definição dessa alocação. Esta fase inicia-se no ano anterior ao de execução das atividades previstas. É efetuada
uma proposta para a mantenedora do IPEN, no caso a CNEN, com base em dois cenários: um pessimista e outro
desejável. Esta proposta subdivide o orçamento em dois tipos de recursos: aqueles destinados para o custeio (que
envolvem as atividades de rotina da Instituição) e aqueles destinados para projetos (que envolvem projeto novo,
instalação nova ou ampliação de uma instalação existente).
Os principais planos de ação são traduzidos em “projetos mais importantes” e “perspectivas” e são listados nos
Informes Anuais do IPEN. O gráfico 7.7.9 apresenta a alocação dos recursos orçamentários na perspectiva de custeio da
produção de radioisótopos, infra-estrutura e gestão e custeio e investimento. No gráfico 7.2.3 encontra-se a evolução dos
percentuais dos recursos alocados pelo mantenedor em relação ao orçamento global do IPEN comparados com a média
dos Institutos Estaduais e Federais.
a3) Os planos e programas são comunicados às partes interessadas por meio dos documentos que suportam o Sistema
de Gestão Integrada do IPEN, disponibilizado em diversas formas, incluindo a INTRANET e por meio de reuniões e
encontros, ambos já mencionados no capítulo 1 deste relatório (“padrões de trabalho para as atividades de comunicação
no IPEN” e “documentos que suportam o Sistema de Gestão Integrada do IPEN”).
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a4) No âmbito das atividades de P&D&E desenvolvidas no Instituto, na operacionalização das atividades, em cada uma
das unidades técnicas, são levados em conta parâmetros de instituições internacionais e, em alguns casos nacionais.
Estes parâmetros são acompanhados pelos próprios pesquisadores em suas áreas de conhecimento, por meio de
informações obtidas, entre outras fontes, durante participação em eventos nacionais e internacionais, viagens técnicas ou
vindo de pesquisadores convidados. As figuras 7.3.7 e 7.3.8 permitem visualizar o desenvolvimento destes esforços.
Programas internacionais nos quais participam pesquisadores do IPEN, como por exemplo aqueles fomentados pela
Agência Internacional de Energia Atômica, também servem de balizadores para determinar o desempenho da Instituição
com relação a seus pares, em diversas áreas de conhecimento. Os planos relativos à gestão e envolvimento das
pessoas encontram-se descritos no capítulo 5.
Quanto aos serviços terceirizados, a análise da qualificação se dá com enfoque no resultado do serviço e está
atrelada aos aspectos relativos à seleção de fornecedores previstos no Sistema da Qualidade do IPEN.
a5) Os principais padrões de trabalho para a operacionalização das estratégias estão baseados na estruturação,
apresentação e acompanhamento das matrizes de atividades do Plano Diretor do IPEN. Para cada uma das atividades
que constam do Plano Diretor são elaboradas as matrizes cujos itens, incluindo a composição de equipes, são
negociados anualmente, quando da revisão do Plano.
A unidade mínima do processo de planejamento, a atividade, espelha um conjunto de projetos ou sub-atividades
coordenados, detalhados para um período pré-determinado, tendo por objetivo orientar decisões e distribuição de
recursos, com vistas a atingir os Objetivos Estratégicos Globais do IPEN.
Um dos principais momentos relativos às práticas de planejamento e acompanhamento da implementação de ações
refere-se aos Seminários de Avaliação do Plano Diretor do IPEN, realizados anualmente, além das reuniões setoriais
desenvolvidas pelos Gerentes de Centro e pelos Diretores. Para alguns projetos institucionais de grande porte,
reforçando o caráter matricial da estrutura atual do IPEN, são realizadas reuniões com todas as partes interessadas,
incluindo os representantes de infra-estrutura e administração. Com relação às atividades relacionadas às áreas de apoio
são realizados os Seminários de Avaliação das Atividades Meio do IPEN.
b) Aprendizado
b1) O desempenho do processo de operacionalização das estratégias no IPEN é medido pelo índice de realização das
atividades do Plano Diretor, comparando os indicadores “previstos” com os “realizados” e as informações qualitativas
relacionadas aos “principais resultados esperados” x “principais resultados alcançados”. Todo esse processo e mais o
resultado da avaliação feita durante os Seminários de Avaliação do Plano Diretor, são consolidados pela Assessoria de
Relações Institucionais – SAR e levados à Reunião do CTA. Os principais indicadores de desempenho estabelecidos nas
matrizes serão apresentados no Capítulo 4, deste relatório. A avaliação dos padrões de trabalho deste item é feita por
meio de:
§ Sugestões feitas pelos avaliadores durante os Seminários de Avaliação do Plano Diretor que são encaminhadas ao
CTA para consideração e priorização;
§ Oportunidades de melhoria apontadas no Relatório da Avaliação Cruzada do Projeto Excelência na Pesquisa
Tecnológica, sendo a realização desses Seminários um exemplo de ações de melhoria implementadas.
b2) O aprendizado e a evolução relativos à operacionalização das estratégias são realizados conforme demonstrado na
Tabela 2.2.3.
Avaliação

Análise Crítica

Fontes de informações

Indicador ou Inform. Qualit.

Resp. / Freq.

Execução

Pesquisa de Clima Organizacional

Resultados das variáveis da pesquisa

CTA / Anual

APD

Pesquisa de Satisfação dos Clientes
Seminário das atividades fim
Processo de auto-avaliação
Processo de avaliação ABIPTI

Índices de satisfação obtidos
Resultados obtidos versus planejado
Pontuação do item 1.1 – avaliação ABIPTI
Oportunidades de melhorias apontadas nos processos de auto-avaliação e avaliação da ABIPTI

CTA / Anual
CTA / Anual
CTA / Anual

AC e SAR
SAR e áreas
ABIPTI e áreas

Ano
2001

Principais melhorias
Agrupamento de atividades
complementares do P.D.

Descrição da melhoria implementada
conforme mencionado em 2.2. a 1), as 84 atividades presentes no P.D. 2001
passaram a ser 42 para o P.D. 2002; essa foi uma alteração de consenso discutida entre o CTA e os Gerentes de Centro após a ocorrência dos seminários de
avaliação das atividades do Plano Diretor 2001.

Tabela 2.2.3 – Processo de Aprendizado da Operacionalização das Estratégias
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2.3 PLANEJAMENTO DA MEDIÇÃO DO DESEMPENHO GLOBAL
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) O sistema de medição do desempenho global do IPEN está inserido no Balanced Scorecard do IPEN. As
perspectivas abordadas no BSC do IPEN, bem como os indicadores selecionados, estão relacionados às características
da organização e ao cumprimento de sua missão, características essas, a saber: a natureza pública da Instituição; a
imagem pública e a satisfação dos clientes; as exigências legais, ambientais e de segurança relacionadas às atividades
na área nuclear; a satisfação e capacitação do quadro funcional da Instituição. Os indicadores de desempenho são
classificados, integrados e correlacionados para apoiar a análise crítica do desempenho da Instituição conforme mostra a
Figura 2.3.1. Nesta figura é apresentada uma relação de causa e efeito entre as dimensões e os temas estratégicos do
Painel de Bordo do IPEN.

Figura 2.3.1: BSC do IPEN

a2) A coleta e integração das informações é realizada no âmbito do SIGEPI, ora em operação experimental, que é um
sistema de informações gerenciais, que será abordado no capítulo 4.
a3) De forma esquemática, os padrões de trabalho para a medição de desempenho global na Instituição, incluindo a
monitoração do desempenho dos concorrentes e as projeções dos referenciais comparativos, estão representados da na
figura 2.3.2 a seguir.

Figura 2.3.2: Ilustração esquemática dos padrões de trabalho relativo à medição do desempenho global da Instituição
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a4) As metas de curto e longo prazo são estabelecidas pelas lideranças durante a formulação das estratégias (observe
item 2.1 – a2).
a5) O sistema de desempenho global, seus indicadores de desempenho e as metas estabelecidas são comunicados às
partes interessadas por meio de documentos que suportam o Sistema de Gestão Integrada do IPEN, conforme já
apresentado no capítulo 1, item 1.1, bem como, internamente, por meio da INTRANET, das Reuniões nos diversos níveis
de execução (Encontro da Administração com as Chefias, Encontro da Alta Direção com os Servidores, Reuniões
informais setoriais para internalização das práticas de gestão, Reuniões do CTA).
a6) A medição de desempenho das práticas de gestão deste item é feita pela coordenação do Projeto Excelência do
IPEN e pela coordenação do SIGEPI. A Tabela 2.3.1 do BSC, apresenta os principais indicadores de desempenho,
freqüências e responsáveis pela apuração.

Ma
nte
ned
or

Financ
eira

Perspectiva

Tema
Estratégico

Sociedade
Clientes

Period.

Dir A
Dir A
Dir A
SAR
AC
SAR
Dir A
ADC

An/mens
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

SAR

Anual

SAR

Anual

AIC
SAR
SAR
SCS
SCS
SCS
AC
AC
AC
AC
AC

Trienal
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

IPEN > ANSTO: 3
IPEN < ANSTO: 0
IPEN é refer.: 02
IPEN < méd. Inst.: 7
Tabela 7.5.1
Gráf. 7.5.6 e 7.5.8
Gráf. 7.5.7 e 7.5.9
Gráfico 7.1.10
Gráfico 7.1.11
Gráfico 7.1.13
Gráf. 7.1.1 e 7.1.2
Gráfico 7.1.4
Gráfico 7.1.7
Gráfico 7.1.9
Gráfico 7.1.3

Número de pacientes atendidos
Distribuição do mercado de radiofármacos no Brasil

AC
AC

Anual
Anual

Gráfico 7.1.6
Gráfico 7.1.7

Número de alunos matriculados
Número de disciplina oferecidas
Número de dissertações de mestrado
Número de teses de doutorado

AIC
AIC
AIC
AIC

Anual
Anual
Anual
Anual

Gráf 7.5.3 e Tab 7.5.2
Tabela 7.5.2
Gráfico 7.5.1
Gráfico 7.5.2

Ativ. Plano Dir
SAR
SAR
SAR
AC
SAR

Anual
Anual
Anual
Anual
mensal
Anual

Tabela 7.5.3
Gráfico 7.5.12
Gráfico 7.5.4
Gráfico 7.5.5
Gráfs 7.5.13 e 7.5.14
Tabela 7.5.4

NA
A

Anual
Anual

Gráfs 7.6.1. e 7.6.2
Tab. 7.6.1 e Gráf. 7.6.3

Número de Centros certificados ISO 9000
Licenciamento ambiental
Instalações licenciadas
Número de credenciamentos ISO 17025
Excelência no apoio-logístico
Avaliação de fornecedores
Licitações processadas
Aproveitamento das requisições

CQual
CQual
CQual
CQual
A
AC
AC
AC

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Tabela 7.7.1
Tabela 7.7.1
Tabela 7.7.1
Tabela 7.7.1
Gráfs 7.7.2 a 7.7.8
Gráfico 7.4.1
Tabela 7.4.1
Tabela 7.4.2

Entrada e materiais e equipamentos
Indicadores de informática
Indicadores de engenharia
Número de empréstimos
Número de fotocópias
Freqüência

AD
IP
IE
DEIC
DEIC
DEIC

Anual
Anual
Anual
Anual
Mensal
Anual

Gráfico 7.7.1
Tabela 7.7.4
Tabela 7.7.7
Tabela 7.7.3
Tabela 7.7.3
Tabela 7.7.3

Número de variáveis acima e abaixo do nível de satisfação (70%)

APD

Bianual

Gráfico 7.3.1

Número de pessoas promovidas no nível de escolaridade
Índice de investimento em benefícios
Número de pessoas por faixa de dose
Número de pessoas que passaram pelo exame periódico
Número de acidentes de trabalho
Número de consultas e abonos
Número de horas em cursos e treinamentos
Número de horas de capacitação no exterior e tipo de capacitação
Evolução do quadro titulado

APD
ADF
NP
APM
APM
APM
APD
SAR
AP

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Recursos obtidos do mantenedor; das agên. de fom. e faturamento
Evolução dos recursos recebidos do mantenedor
Participação do faturamento no orçamento global
Captação de recursos por força de trabalho
Evolução dos preços do IPEN e outros indicadores econômicos
Aderência aos progr. Gov. Percentual das atividades alinhadas ao PPA
Competência na gestão do Índice de aproveitamento dos recursos disponibilizados
Evolução dos recursos recebidos e a receber
patrimônio público

Desenvolvimento de
conhecimento
público
Imagem pública
Satisfação
do cliente

Ocupação
de mercados
Função Ensino

Função
P&D&E
Processos Internos

Respons.
p/ apuração
do indicador

Captação
de
recursos
financeiros

Excelência científica
e tecnológica

Função
Produtos e Serviços
Responsabilidade
Ambiental e Social
Gestão
pela
Qualidade
Gestão de
Processos
Administrativos
Gestão da
Infra-estrutura
Gestão da Informação
e Documentação
Científica
Clima Organizacional

Oportunidades &
Aprendizado

Indicador

Responsabilidade e
Perspectiva
profissional

Comparativos de indicadores IPEN X ANSTO...
Comparativos de indicadores IPEN X ANSTO...
Comparativos de indicadores IPEN X base ABIPTI
Comparativos de indicadores IPEN X base ABIPTI
Avaliação CAPES
Número de trabalhos publicados em eventos nac. e internacionais
Número publicações em periódicos nacionais e internacionais
Número de visitantes recebidos
Número de palestras organizadas
Número de matérias publicadas
Índice de satisfação para os produtos e serviços
Número de reclamações
Índice de aprovação de propostas de produtos
Índice de aprovação de propostas de serviços
Índice de satisfação para os convênios

Tecnologias desenvolvidas
Número de patentes
Número de convênios - Empresas
Número de convênios -Universidades
Evolução dos radiofármacos e kits
Evolução de produtos e serviços diversos
Dose equivalente: efluentes líquidos e gasosos
Número de empresas incubadas e meta de energia elétrica

Investimento em
capacitação de R.H.
Retenção de
Pessoal Chave
Tabela 2.3.1: Principais Indicadores de Desempenho, Freqüências e Responsáveis pela Apuração
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Resultado

Gráfico 7.2.1
Gráfico 7.2.3
Gráfico 7.2.5
Gráfico 7.2.4
Gráfico 7.2.6
100%
Gráfico 7.2.2
Tabela 7.2.1

Tabela 7.3.4
Gráfico 7.3.4
Gráfico 7.3.5
Tabela 7.3.3
Gráfico 7.3.2
Gráfs 7.3.1 e 7.3.2
Gráfico 7.3.6
Gráfs 7.3.7 e 7.3.8
Gráfico 7.3.3

Como exemplo do grau de aplicação das práticas de gestão descritas neste item podem ser citadas as ações do
CTA no estabelecimento das Macro-Perspectivas 2001-2003, que consistem num resumo das principais metas
estabelecidas para curto e longo prazos e que são apresentadas às partes interessadas por meio da publicação Informe
Anual.
b) Aprendizado
b1) A avaliação dos padrões de trabalho deste item é feita pelo CTA, por intermédio de estudos qualitativos elaborados
pela Coordenação do Projeto Excelência que pode, para efetuar esta análise, utilizar-se do apoio das diversas áreas do
IPEN.
b2) As principais ações decorrentes da comparação com os padrões de trabalho são implementadas a partir das
sugestões apresentadas pelos coordenadores acima citados, submetidas ao CTA em Reunião do Conselho, que toma a
decisão sobre sua implementação.
O aprendizado e a evolução relativos ao planejamento da medição do
desempenho global são realizados conforme demonstrado na tabela 2.3.2.
Avaliação
Fontes de informações

Indicador ou Inform. Qualit.

Pesquisa de Clima Organizacional
Pesquisa de Satisfação dos Clientes
Seminário das atividades fim
Processo de auto-avaliação

Resultados das variáveis da pesquisa
Índices de satisfação obtidos
Resultados obtidos versus planejado
Pontuação do item 1.1 – avaliação ABIPTI

Processo de avaliação ABIPTI

Oportunidades de melhorias apontadas nos processos de auto-avaliação e avaliação da ABIPTI

Ano
Principais melhorias
2001 Escolha da ANSTO para padrão
comparativo

Análise Crítica
Resp. / Freq.
CTA / Anual
CTA / Anual
CTA / Anual
CTA / Anual

Execução
APD
AC e SAR
SAR e áreas
ABIPTI
e áreas

Descrição da melhoria implementada
escolha do Instituto ANSTO – Austrália para a consideração dos comparativos
de indicadores para a perspectiva “sociedade”, tema estratégico “excelência
científica e tecnológica”.
2001 mudança de periodicidade da
decisão por sugestão apresentada pela Coordenação do Projeto Excelência e
pesquisa de Clima Organizacional
pela APD, que a pesquisa de clima deverá se realizada de dois em dois anos, de
forma a permitir melhor identificar os reflexos das melhorias implementadas.
2001 Implantação do Painel de Bordo
ferramenta para auxiliar o processo de medição do desempenho global
do IPEN (BSC)
da Instituição
Tabela 2.3.2 – Processo de Aprendizado do Planejamento da Medição de Desempenho Global
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Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

Clientes
e Sociedade
2001

3 . CLIENTES E SOCIEDADE
3.1 Imagem e Conhecimento do Mercado
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) A segmentação de clientes e mercado, iniciada em 1998, é definida anualmente por meio do processo de
Planejamento Estratégico, conforme definido no procedimento do Sistema de Gestão Integrada do IPEN – PG IPN 0104.
A partir desse processo buscam-se as principais fontes de informações sobre os clientes atuais e os potenciais, que
inclui a participação da Instituição e de seus pesquisadores em eventos técnicos.
O IPEN organiza atualmente seus clientes em três grandes segmentos: os clientes relacionados à formação de
recursos humanos, os clientes de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e engenharia e os clientes da lista de produtos
e serviços do IPEN. Esta segmentação está alinhada com as três funções básicas da instituição que permeiam suas
atividades (ver Critério 2, pagina 1).
Segmentação
•
P&D&E
•

Produtos e
Serviços

•

Formação
de recursos
humanos

Clientes Atuais
Ver Perfil

Ver Perfil

Ver Perfil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clientes Potenciais
Empresas
Órgãos públicos
Hospitais e Clínicas especializadas em medicina nuclear (radiofármacos)
Industria de Papel e Celulose (fontes radioativas para medição de espessura)
Ind. Alimentícia (fontes radioativas para medição de nível e serviços de análises químicas)
Exterior (exportação de fontes radioativas e radiofármacos)
Bolsistas de iniciação cientifica : mestrado e doutorado
Estudantes de Univer. e Faculdades: mestrado e doutorado, estagiários e bolsistas de iniciação científica
Funcionários do IPEN: mestrado e doutorado
Profissionais de empresas: especialização
Dentistas: mestrado profissionalizante
Professores da FATEC e da CEFET

Tabela 3.1.1 – Principais Clientes
Os clientes de P&D&E segmentam-se em dois grandes tipos: organizações governamentais e não
governamentais. As organizações governamentais podem ainda ser subdivididas em organizações prestadoras de
serviços públicos e organizações de pesquisa e ensino. Normalmente, as organizações governamentais de pesquisa e
de ensino estão buscando ampliar o conhecimento científico ou tecnológico em relação a um determinado segmento da
ciência. Neste segmento de clientes, a interação ocorre em função da convergência de interesses e/ou conjunção de
esforços com vistas aos objetivos anteriormente citados. As organizações não governamentais são empresas da
iniciativa privada interessadas em desenvolver parcerias tecnológicas com o IPEN, objetivando buscar vantagens
competitivas aos seus produtos e processos. Os objetivos e necessidades das organizações governamentais
prestadoras de serviços também podem ser incluídas nesta categoria.
Os clientes da lista de produtos e serviços do IPEN - Estes clientes representam 100% do valor total faturado
pelo IPEN, sendo que deste faturamento, cerca de 95% são provenientes da comercialização de radiofármacos. A
segmentação dos clientes leva a considerar o tipo de produto e serviço ofertado. Constituem assim os principais
segmentos: radioisótopos para aplicações industriais, tanto para ensaios não destrutivos, aferições, para medição de
nível ou espessura, radioisótopos para aplicações médicas tanto para terapia como para diagnóstico, calibração de
instrumentos variando de uma até doze escalas, dosimetria pessoal e ambiental utilizando pastilhas de CaSO4, serviços
60
de irradiação utilizando o acelerador de elétrons, acelerador de prótons, fonte de
Co ou nêutrons e tratamento de
rejeitos radioativos que podem ser sólidos compactáveis ou não ou líquidos.
No Brasil, praticamente inexistem informações consolidadas sobre o mercado brasileiro de radioisótopos e
radiofármacos. As informações são obtidas a partir dos registros históricos dos cadastros de produtos e clientes do
próprio IPEN, da participação do Instituto em Congressos, Simpósios e Encontros de Medicina Nuclear e Aplicações de
Técnicas Nucleares, realizadas no Brasil, e alguns do exterior, da participação de um representante do IPEN no
Conselho da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e pela troca constante de informações em função do excelente
relacionamento existente com a classe médica, resultante de mais de 40 anos de parceria.
Em relação ao mercado mundial, o “The Journal of Nuclear Medicine” publicou nos números 2, 3 e 7 de 1998,
estudo bastante amplo sobre aplicações no mercado mundial de radioisótopos, abordando a situação atual e as
perspectivas para um horizonte até o ano de 2020. O trabalho denominado “Future of Nuclear Medicine – FFTF Medical
Isotopoes Market Study (2001-2020)”, de atuoria de Frost & Sullivan, Montain View, CA, and Batelle Pacific Northwest
National Laboratory Richland , WA, apresenta informações importantes para o dimensionamento do atual mercado.
Atualmente a produção e a comercialização de radioisótopos e radiofármacos, integram o monopólio constitucional
da União, sendo exercidos pela CNEN e suas controladas.
Em função do monopólio estatal, a estratégia no mercado interno é definida pela CNEN, que pretende
descentralizar a produção de radioisótopos e radiofármacos, distribuindo essas atividades entre seus institutos.
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Como essa descentralização deverá seguir uma estratégia de complementação, o IPEN não deverá sofrer ameaças
no mercado interno, a não ser que haja a quebra ou alteração do monopólio vigente.
Ainda por força do monopólio existente, a estratégia dos produtores internacionais tem sido de procurar o IPEN
oferecendo oportunidades de parcerias para o mercado brasileiro e principalmente para o mercado latino-americano.
Dessa forma, a atuação dos produtores internacionais no mercado brasileiro, está no momento, limitada ao
fornecimento de produtos que não sejam fabricados pelo IPEN e sujeitos à autorização da CNEN.
Os clientes relacionados à formação de recursos humanos, estão divididos em dois grupos básicos: os alunos
oriundos de organizações externas ao IPEN e os alunos que são profissionais do próprio Instituto. O programa de PósGraduação Acadêmica do IPEN, criado em 1976, é vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São
Paulo e credenciado pelo Ministério de Educação e Cultura/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (MEC/CAPES). O curso do IPEN é atualmente oferecido para a formação de pesquisadores em nível de
mestrado e doutorado nos campos da tecnologia nuclear e afins, dentro das seguintes áreas de concentração:
Tecnologia Nuclear - Aplicações (TNA), Tecnologia Nuclear – Materiais (TNM) e Tecnologia Nuclear – Reatores (TNR),
bem como, em Tecnologia Nuclear com ênfase em Gestão Tecnológica.
Além do programa de pós-graduação acadêmica, o IPEN oferece o Programa de Mestrado Profissionalizante na
área de Lasers em Odontologia, criado em 1999, em parceria com a Faculdade de Odontologia da USP e o Programa de
Pós-Graduação Lato-Sensu, criado em 2001, em parceria com diversas entidades, com os seguintes cursos: Energia e
Meio Ambiente na Indústria, Comércio e Serviços; Qualidade e Produtividade Empresarial; Economia das
Telecomunicações e Gerência de Vias. O IPEN também oferece, desde 2001, disciplinas optativas de graduação para
os alunos da USP. As duas outras categorias de clientes restantes são os estagiários e bolsistas de iniciação científica.
As vagas para estagiários são disponibilizadas em diversas áreas de conhecimento e estas atividades não são
remuneradas com bolsas. Quanto aos bolsistas de iniciação científica, estes são patrocinados pelo PIBIC – Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq, que visa a preparação de jovens pesquisadores.
a2) As necessidades dos clientes atuais são identificadas por meio dos mecanismos apresentados na tabela 3.1.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mecanismos
Contatos diretos realizados junto à Divisão de Ensino
Participação em eventos técnicos
Estudos de mercado
Home page
Convênios com Universidades, Empresas, etc
Canal na Internet – parceria@net.ipen.br
Contatos diretos realizados pelo Setor de Vendas e pelo
Serviço de Atendimento ao Cliente
Pesquisas de satisfação dos clientes – P&D&E
Pesquisas de satisfação dos clientes – Produtos e Serviços
Pesquisas de avaliação dos clientes - Alunos
Representante do cliente no Cons. Consultivo dos Centros
Planos de Negócios dos Centros

Responsável
DE
SAR /Centros
SAR
AAC
Comissão Permanente
SAR
SAR
AAC

Disseminação
Clientes alunos
Todos Centros e Todos Clientes
Todos Centros, Clientes P&D e
Produtos e Serviços
Total
Clientes de P&D
Clientes de P&D
Clientes de P&S

Continuidade
Sempre ocorreu
Sempre ocorreu
Desde 1985

SAR
AAC
DE
Centros
CQAS/SAR e Centros

Total
Total
Total
Todos Centros e Todos Clientes
Todos Centros e;Todos Clientes

Desde 2000
Desde 1999
Desde 2000
Desde 2000
Desde 2001

Desde 1996
Desde 1996
Desde 1998
Desde 1999

Tabela 3.1.3 – Identificação das Necessidades dos Clientes
A partir das informações levantadas com os clientes, ações são tomadas visando o atendimento dessas
solicitações. No caso da comercialização de produtos e serviços, a atividade é regida pelo procedimento “Análise crítica
dos pedidos, propostas, contratos e novos produtos e serviços” – PG-IPN-0301. Com relação à produção de
radioisótopos e radiofármacos, existe uma estreita interação entre o IPEN e a comunidade médica da área nuclear. Esta
interação ocorre durante a fase de desenvolvimento do produto e posteriormente, já na fase de lançamento, pela
participação ou até mesmo coordenação de congressos, simpósios e eventos na área de medicina nuclear, bem como
pelo apoio para a validação dos produtos. Também são executadas pesquisas de mercado junto aos clientes de
radiofármacos com o objetivo de se levantar informações importantes sobre as necessidades desses clientes quanto ao
lançamento de novos produtos ou a adequação ou melhoria dos produtos existentes.
Para a área de P&D&E, de forma a atender aos interesses das partes envolvidas, são estabelecidos instrumentos
contratuais, planos de trabalho, coordenadores responsáveis de ambas as partes, prazos e metas definidos de comum
acordo. Referente à área de Ensino, todas as solicitações são tratadas pela Comissão de Pós-Graduação (CPG) do
IPEN e pela Divisão de Ensino.
No caso dos clientes potenciais, os mecanismos utilizados para a identificação de suas necessidades são: home
page, serviço de atendimento ao cliente – SAC, pesquisas de mercado e a participação institucional em eventos
técnicos.
Os atributos de produtos e serviços são identificados em função da segmentação de clientes definida. Esses
atributos são utilizados nas pesquisas de satisfação de clientes e a Instituição considera todos com a mesma
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importância. Como exemplo, citamos no caso dos clientes de produtos e serviços, os seguintes atributos: atendimento
(presteza e infra-estrutura), qualidade, preço e comparação com a concorrência. Esses atributos foram definidos, em
1999, quando da elaboração da primeira pesquisa de satisfação dos clientes de produtos e serviços, pelo grupo de
trabalho denominado subcomitê Clientes. Para os clientes de P&D&E, os atributos foram definidos em 2000, pela SAR,
quando da realização da primeira pesquisa de satisfação destes clientes. No caso dos clientes alunos, os atributos,
definidos pela CPG, são aplicados desde o início do Programa (1976).
a3) A Instituição faz a divulgação de sua marca e seus produtos pelos meios descritos na tabela 3.1.4

•

Meios de Divulgação
Participações dos pesquisadores em eventos nacionais e
internacionais
Elaboração de press releases para divulgação na mídia
Programas “IPEN Responde” e “IPEN vai às escolas”
Home page
Ações de Marketing (publicações, painéis e folhetos)
Participação do IPEN em feiras e exposições
Clipping de notícias via Internet
“Informe Anual”, documento de divulgação interna e
externa, dos principais resultados institucionais (impresso e
via Internet)
Relatório de Gestão Anual (impresso e via Internet)
Publicação de anúncios relativos ao Mestrado
Profissionalizante em Laser em Odontologia, em jornais de
classe
Contatos diretos realizados pelo Setor de Vendas e pelo
Serviço de Atendimento ao Cliente
“Progress Report”, relatório bi-anual que apresenta os
resultados dos projetos de P&D e dos produtos e serviços
(impresso e via Internet)
Mala direta para os dentistas cadastrados

•

Participação dos docentes e alunos em congressos

•
•
•

Jornal Órbita, jornal institucional bimestral - versão on-line
Plano Diretor (impresso e via Internet)
Divulgação de cartazes da Pós-Graduação do IPEN em
todos os pontos de ônibus da USP
Pesquisa de satisfação com visitantes nacionais
CD-ROM Institucional

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Responsável
Centros

Disseminação
Todos os clientes

Continuidade
Sempre ocorreu

SCS
SCS
Comissão Permanente
SAR
SAR
SCS
SAR

Todos os clientes
Estudantes em geral
Todos os clientes
Todos os clientes
Todos os clientes
Todos os clientes
Todos os clientes

Desde 1985
Desde 1986
Desde 1996
Desde 1996
Desde 1996
Desde 1996
Desde 1996

SAR
DE

Todos os clientes
Clientes de Mestrado
Profis. Laser em Odonto.

Desde 1998
Desde 1999

AAC

Clientes de P & S

Desde 1999

DE&ICT

Todos os clientes

Desde 1999

DE

Desde 2000

SCS
SAR
DE

Clientes de Mestrado
Profis. Laser em Odonto.
Clientes de Mestrado
Profis. Laser em Odonto.
Todos os clientes
Todos os clientes
Clientes Alunos

SCS
SAR

Todos visitantes
Todos os clientes

Desde 2001
Desde 2002

-

Desde 2000
Desde 2000
Desde 2000
Desde 2001

Tabela 3.1.4 – Meios de Divulgação Institucional
Como política de garantia de clareza, autenticidade e o conteúdo de divulgação de seus documentos e mensagens,
a Instituição estabeleceu, em 1998 e amplamente revisado em 2001, o procedimento gerencial PG-IPN-0501,elaborado
pela CQAS/SAR, que tem como objetivo, definir a documentação necessária, atribuir responsabilidades e normalizar os
critérios para a classificação, elaboração, codificação, padronização, aprovação, revisão, emissão, distribuição,
arquivamento e alteração de documentos do Sistema de Gestão Integrada – SGI do IPEN. Nessa PG está apresentada
a Matriz de Responsabilidades para elaboração, análise crítica e aprovação de documentos, tais como: Relatório de
Gestão, Informe Anual, Plano Diretor e Progress Report, entre outros.
Os press releases, elaborados pela SCS, são submetidos à aprovação da Alta Direção para posterior divulgação na
mídia, de forma a garantir também a clareza, a autenticidade e o conteúdo das mensagens divulgadas.
a4) A Instituição, em seu painel de bordo, identifica na perspectiva Cliente os temas estratégicos Satisfação do cliente e
Ocupação de mercados e na perspectiva Sociedade os temas estratégicos Desenvolvimento do Conhecimento Público e
Imagem Pública e seus respectivos indicadores de desempenho, conforme apresentado no item 2.3. do Critério 2.
Esses resultados são avaliados nas reuniões de análise crítica, descritas no item 1.3 do Critério 1. No Critério 7, os
gráficos 7.1.10 a 7.1.14 apresentados no item 7.1 – Resultados relativos aos clientes e o mercado ilustram o assunto.
a5) A verificação relativa ao cumprimento dos padrões de trabalho pode ser demonstrado na tabela 3.1.5.
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Prática de Gestão

Padrão de Trabalho

Segmentação do mercado PG-IPN-0104
Relatório de Gestão (RG)
Identificação
PG-IPN-0301
necessidades dos clientes Propostas / orçamentos
Questionários de pesquisa
Planos de Negócios
Instrumento Contratual
Circular IPEN 006
Identificação de atributos Questionários de pesquisa
Divulgação marca e
Procedimentos gerenciais (PG)
produtos
Portarias da Superintendência
Catalogo de Feiras e Exposições
Critérios de Excelência da FPNQ

Avaliação da imagem e
conhecimento dos
produtos

Questionários de pesquisa

Indicador de Controle
Relatórios de auditorias internas e externas
Emissão do RG
N º Acessos à Internet
N º Feiras /Exposições realizadas
N º Propostas aprovadas
Grau de satisfação dos clientes
Relatórios de auditorias internas e externas
Grau de satisfação dos clientes
N º Visitantes
N º Palestras realizadas
N º Acessos à Internet
N º Feiras /Exposições realizadas
Relatórios de auditorias internas e externas
Emissão das publicações IPEN
N º Visitantes
Canais pelos quais o IPEN torna-se conhecido
Quantidade de matérias divulgadas na mídia

Freqüência

Responsável

Anual

SAR

Função de
cada tipo de
ação

Tabela 3.1.3

Anual
Função de
cada tipo de
ação de
divulgação

SAR, AAC, DE

Anual

SCS

Tabela 3.1.4

Tabela 3.1.6 – Processo de controle dos padrões de trabalho
b) Aprendizado
b1) e b2) Os principais mecanismos de aprendizado relativos às práticas deste item decorrem do processo de autoavaliação da gestão, com base na metodologia do PNQ e do processo de avaliação da ABIPTI, referente à participação
do IPEN no Projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica – ABIPTI/MCT/CNPq. As propostas de melhorias são
submetidas ao CTA que as aprova e recomenda para implantação. O aprendizado e a evolução relativos à imagem e
conhecimento do mercado são realizados conforme demonstrado na tabela 3.1.7.
Avaliação
Fontes de informações
•
Processo de autoavaliação
•
Processo de avaliação
ABIPTI

Análise Crítica
Indicador ou informação qualitativa
Responsável / Freqüência
Execução
•
Pontuação do item 3.1 – avaliação
ABIPTI
•
Oportunidades de melhorias apontadas
•
CTA / anual
•
Setores envolvidos
nos processos de auto-avaliação e
avaliação ABIPTI
•
CPG Acadêmica /
•
Divisão de Ensino,
•
Reunião de Avaliação
•
N º alunos matriculados
semestral e mensal
Orientadores e
do Programa de
•
N º titulações de mestrado e doutorado
Tecnologia Nuclear
professores
•
N º inscritos no processo seletivo
•
Avaliação CAPES
•
CPG Curso de Laser e
•
Reunião de Avaliação
•
N º inscritos no processo seletivo
Fac. Odontologia/ anual
•
Divisão de Ensino,
do Programa de Laser
•
N º alunos matriculados
Orientadores e
em Odontologia
•
N º dissertações defendidas no prazo
Professores
•
Avaliação CAPES
Ano
Principais melhorias implementadas
1985
•
Implantada a Assessoria do Comércio e Indústria (SAC), com poder de centralizar as atividades normativas e executivas da
área de Marketing do IPEN.
1992
•
Extinta a SAC e implantada a Assessoria Comercial (AC) com a atribuição de promover a interligação entre as áreas do IPEN e
o mercado potencial.
1996
•
Estruturação da Assessoria de Relações Institucionais e da área de Marketing e Transferência de Tecnologia.
1998
•
Ingresso no Projeto Excelência da ABIPTI
•
Realização da primeira segmentação de clientes.
•
Implementação do Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC.
1999
•
Extinta a Assessoria Comercial (AC) e implementada a Divisão Comercial (AAC), contendo os setores de vendas (AAC/V) e o
serviço de atendimento ao cliente (SAC).
•
Revisão da segmentação de clientes – inclusão dos clientes de cunho legal.
•
Implantação do mestrado profissionalizante e de disciplinas optativas de graduação
•
Elaboração do Plano de Negócios do Centro de Radiofarmácia – CR
2000
•
Reformulação da segmentação dos clientes em alinhamento ao planejamento estratégico.
•
Implementação da pesquisa de satisfação aplicada aos visitantes nacionais.
•
Lançamento do Jornal Órbita
2001
•
Elaboração dos Planos de Negócios dos Centros: CEN e CRPq.
•
Criação de comissão permanente para atualização e manutenção da Homepage.
2002
•
Reformulação da Home page.
•
Implementação da Pós-Graduação Latu-Sensu.
•
Lançamento do Guia para Elaboração de Dissertações e Teses
•
Elaboração dos Planos de Negócios do Centro CAC e o Projeto Célula Combustível

Tabela 3.1.7 – Processo de Aprendizado em Imagem e Conhecimento do Mercado
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3.2 Relacionamento com Clientes
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) Objetivando agir com rapidez para satisfazer às necessidades dos três grupos de clientes, a tabela 3.2.1 apresenta
grupos de clientes, as funções do IPEN e as respectivas unidades a qual cabe a responsabilidade pela interação com o
cliente da Instituição. A diversidade da clientela está diretamente relacionada à multiplicidade de atividades da
Instituição. Encaminhando cada grupo para a unidade organizacional responsável, a Instituição garante a qualidade do
atendimento, pois cada grupo de clientes é atendido por profissionais altamente capacitados nos treinamentos no
trabalho e nos treinamentos formais oferecidos, dentre eles, o Curso “A Busca da Excelência no Atendimento ao
Cidadão”, em cumprimento ao artigo 3º parágrafo 1º da Portaria MARE 3.454 de 15 de Dezembro de 1998, que direciona
o conteúdo desse curso para os servidores que desempenham atividades de atendimento ao público.
Grupos de Clientes

Função

Clientes de P&D&E

P&D&E

Clientes da lista de produtos e serviços do IPEN
Clientes relacionados à formação de recursos humanos

Produção / Serviços
Ensino

Unidades responsáveis
Todas as unidades que desenvolvem
atividades de pesquisa e desenvolvimento
Divisão Comercial (AAC)
Secretaria da Divisão de Ensino (DE)

Tabela 3.2.1: Identificação dos Grupos de Clientes
O IPEN disponibiliza aos clientes os canais de comunicação mais utilizados no mercado. Esses canais foram
estabelecidos visando um atendimento personalizado, considerando a exigência do cliente em tratar diretamente com as
pessoas especializadas. Além da “home page” na Internet, na qual constam as diversas atividades relacionadas aos
Centros, onde os clientes atuais e potenciais podem obter informações, outros canais são disponibilizados tendo como
objetivos principais assistir o cliente e ouvir suas reclamações e sugestões, mostrados em detalhe na tabela 3.2.2.
Canais de Acesso
Telefone
Correio Tradicional
Fac-símile
Home page
e-mail (Internet)
Intranet
Visitas
Seminários / Stands

Descrição
Central PABX digital; DDR – Discagem Direta Ramal
Endereço e Caixa Postal
Com linha em todos os setores fornecedores e de interface com os clientes.
www.ipen.br
Para clientes externos, com endereço sac@net.ipen.br , parcerias@net.ipen.br ou
fmoreira@net.ipen.br
Para a comunicação do CTA com todos os setores do IPEN
Dos clientes aos Centros ou dos funcionários dos Centros aos clientes
Participação como expositor em eventos relacionados com os objetivos do IPEN.

Tipo de cliente
Todos
Todos
Todos
Todos
Todos
Clientes internos
Todos
Todos

Tabela 3.2.2 – Canais de acesso
O grupo de Clientes de P&D&E é atendido pelo próprio Pesquisador e/ou Tecnologista responsável pela
execução da necessidade do cliente. Esses profissionais são detentores de uma capacitação obtida no país ou fora dele,
em áreas compatíveis com os trabalhos desenvolvidos estando portanto habilitados a interagirem com seus clientes em
suas especialidades. Conforme estabelecido no Manual da Qualidade do IPEN, para assuntos não rotineiros ou seja,
que não constam da Lista de Produtos e Serviços do IPEN, estão previstos no Manual da Qualidade os procedimentos e
competências referentes a este tema. Na Internet está disponibilizado um canal de acesso denominado “Parceria” cujo
endereço eletrônico é parceria@net.ipen.br. Por este meio, o interessado poderá entrar em contato com a SAR,
apresentar seu problema, cabendo então à SAR identificar o pesquisador cujo perfil melhor se relaciona com a
demanda detectada.
Os Clientes da lista de Produtos e Serviços são atendidos pelos funcionários que trabalham no Setor de
Vendas (AAC/V) e no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Os funcionários do Setor de Vendas foram capacitados
por intermédio da participação em treinamentos formais externos, tais como, Planejamento e Prática de Marketing,
Marketing Direto e de Relacionamento, Programa de Desenvolvimento em Negociações, E-Commerce e Formação de
Preços entre outros. Os funcionários que trabalham no SAC também foram capacitados através da participação em
treinamentos formais externos, tais como, Curso de Atendimento ao Consumidor e visitas técnicas efetuadas em outros
SAC(s). Além dos treinamentos e visitas externas, esses funcionários recebem orientações dos profissionais diretamente
responsáveis pelos produtos e serviços oferecidos.
Os funcionários do Setor de Vendas e do SAC trabalham de acordo com os Procedimentos Gerenciais– PG-IPN0301 e PG-IPN-0302, respectivamente “Análise Crítica dos Pedidos, Propostas, Contratos e Novos Produtos e Serviços”
e “Serviço de Atendimento ao Cliente”, certificados conforme o modelo de conformidade ISO para sistema de gestão da
qualidade. A análise crítica dos pedidos, propostas, contratos e novos produtos e serviços obedece o fluxo contido na
figura 3.2.1 Os canais de acesso disponibilizados aos clientes são o telefone, o Fax, o e-mail e a Internet.
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CLIENTE

INICIO

ELABORA A
SOLICITAÇÃO DE
ORÇAMENTO

DIVISÃO COMERCIAL

ÁREA TÉCNICA

SOLICITAÇÃO
DE
ORÇAMENTO

SOLICITAÇÃO
DE
ORÇAMENTO

REALIZA A
ANÁLISE

REALIZA A
ANÁLISE

SOLICITAÇÃO DE
ORÇAMENTO

RESPOSTA
OFICIAL DO IPEN

É
POSSÍVEL
PROSSEGUIR?

não
não

FIM

ORÇAMENTO

Figura
3.2.1

sim

REALIZA A
RESPOSTA
OFICIAL DO IPEN

ELABORA O
ORÇAMENTO

É
POSSÍVEL
ATENDER
?
sim

FORNECE A
INFORMAÇÃO

O grupo de Clientes relacionado à formação de
recursos humanos é atendido pela Secretaria da
Divisão de Ensino da Instituição. Todas as informações
são prestadas pela área, seja pessoalmente, por telefone
ou por meio de rede interna ou ainda pela Internet. O
cliente aluno também pode utilizar o e-mail
bibl@net.ipen.br ou a secretaria da Biblioteca do IPEN
como canal de acesso para atender suas necessidades.
No Catálogo do Programa de Pós-Graduação do
IPEN e principalmente nas páginas da Internet e Intranet,
encontram-se todos os detalhes dos campos de
pesquisa, linhas de pesquisa de cada orientador,
disciplinas oferecidas e suas respectivas informações,
normas e regulamentos, todos os formulários,
calendários anual e trimestrais, processo de seleção,
formação da CPG e indicação do pessoal administrativo,
com os respectivos contatos.

ORÇAMENTO

a2) As reclamações dos clientes da lista de produtos e serviços do IPEN são objeto de registro no sistema de
Tratamento de Não Conformidades e Melhorias Contínuas (TNCMC), de acordo com os modelos de conformidade para
Sistemas de Gestão da Qualidade adotados pelo Sistema de Gestão Integrada do IPEN (NBR ISO 9000, NBR 17025,
Boas Práticas de Fabricação de Radiofármacos).
Durante o exercício de 2001, o Serviço de Atendimento aos Clientes recebeu 57 reclamações dos clientes da lista
de produtos e serviços do IPEN (vide gráfico 7.1.4). Essas reclamações foram analisadas pelos especialistas das
áreas e foram realizadas melhorias nos processos de produção e na prestação dos serviços.
Quando é observado o fornecimento de um produto que não esteja em conformidade com o acordado entre as
partes (IPEN e cliente), é aberto um documento eletrônico que poderá gerar ações corretivas. Compete ao
Coordenador da Qualidade o acompanhamento e o controle das ações corretivas, sendo mantida uma listagem
completa de todas as ações corretivas, incluindo a investigação das causas, a determinação das etapas e do
planejamento para eliminação da ação corretiva e a verificação final da eficácia da ação corretiva tomada. Caso o
cliente realize uma sugestão de melhoria, a sugestão é registrada no sistema TNCMC. Todos esses procedimentos
estão previstos no Sistema de Gestão Integrada do IPEN, ou seja, os procedimentos PG-IPN-0801 e PG-IPN-0803,
respectivamente “Controle de Não-Conformidade” e “Ação Corretiva e Ação Preventiva”. Após a reclamação do
cliente, o IPEN tem cinco dias para apresentar uma resposta ao mesmo. A sugestão de melhoria, tem o mesmo
tratamento dispensado para a reclamação do cliente.
O tratamento dado às reclamações, relativas aos clientes de P&D&E, está estabelecido em cláusula constante do
instrumento contratual estabelecido entre as partes. Esta cláusula estabelece que caberá aos coordenadores de cada
parte a solução de problemas de ordem técnica, administrativa e financeira, pertinentes ao objeto do contrato. Os
casos não previstos e que não possam ser resolvidos pelos coordenadores, ou aqueles fora de suas respectivas áreas
de competência, serão levados à solução dos representantes legais de ambas as partes.
As reclamações dos clientes da função Ensino são encaminhadas diretamente para a Divisão de Ensino.
Essas reclamações são discutidas no âmbito da Diretoria de Ensino ou encaminhadas para a Comissão de Pós
Graduação (CPG) para deliberação.
O cliente reclamante utiliza como canal de comunicação o e-mail
fmoreira@net.ipen.br, u pessoalmente na Divisão de Ensino ou, ainda, por intermédio do telefone 3816 9086. As
avaliações das disciplinas são encaminhadas para a CPG para a solução mais adequada.
a3) O serviço de pós-venda e de assistência técnica estão estabelecidos no procedimento gerencial PG-IPN-0302 do
Sistema de Gestão Integrada do IPEN, aplicado aos clientes que adquirem produtos e serviços da Instituição.
a4) A identificação do grau de satisfação dos clientes está estabelecida no procedimento operacional PO-IPN-0302 do
Sistema de Gestão Integrada do IPEN.
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A medição da satisfação dos clientes do IPEN se dá por intermédio do monitoramento, por questionários de
pesquisa, segmentado de acordo com o tipo de cliente, descritos a seguir:
q

Clientes de P&D&E: pesquisa realizada anualmente com todos os clientes que tem convênios de pesquisa ou
contratos de prestação de serviços com o IPEN. Para realizar a pesquisa foi elaborado um questionário composto
de 11 afirmativas fechadas e uma questão aberta, e os clientes devem indicar seu grau de concordância com as
afirmativas de acordo com uma escala que varia de 1 a 5, sendo 1=discordo totalmente e 5=concordo totalmente.
O questionário é enviado a todos os clientes que tem convênios e contratos em andamento (ver capítulo 7, gráfico
7.1.3). Esta pesquisa de satisfação encontra-se no segundo ano de aplicação.
q Clientes da lista de produtos e serviços do IPEN: considerando que o IPEN fornece produtos e serviços para os
mais variados segmentos de mercado, como medicina nuclear, indústria de alimentos, mineradoras, prestadoras
de serviços entre outros, foram identificadas quais as variáveis comuns a todos os clientes que adquirem produtos
ou serviços. Também identificamos as respostas para que pudéssemos ordenar por tipo de produto adquirido,
região e contatar o respondente em caso de dúvida. As variáveis selecionadas foram presteza dos serviços de
atendimento, infra-estrutura disponibilizada pelo IPEN para o atendimento ao cliente, percepção da qualidade do
produto ou serviço recebido, preço, comparação com a concorrência, fidelidade do cliente, divulgação dos produtos
e serviços, assistência técnica e os clientes devem indicar seu grau de concordância com as afirmativas de acordo
com uma escala que varia de 1 a 5, sendo 1=discordo totalmente e 5=concordo totalmente. O questionário foi
enviado a todos os clientes que adquirem produtos ou serviços do IPEN. Este processo de monitoramento também
tem o objetivo de determinar a satisfação dos clientes em relação à concorrência, nos produtos/serviços em que há
concorrência, por meio do questionamento em relação à qualidade do produto/serviço e a preços praticados (ver
capítulo 7, gráficos 7.1.1 e 7.1.2). Esta pesquisa de satisfação encontra-se no terceiro ano de aplicação.
q Clientes relacionados à formação de recursos humanos : para avaliar o grau de satisfação dos alunos da PósGraduação acadêmica, um questionário é enviado a todos os alunos, ao término de cada disciplina, onde os
mesmos avaliam para cada requisito, numa escala de 1 a 5, o seu grau de satisfação. Esta metodologia também
se aplica aos alunos da graduação.
A avaliação do desenvolvimento acadêmico é realizada por meio de um relatório semestral feito pelo aluno,
que é avaliado por seu orientador e por um outro avaliador anônimo. Para os alunos do mestrado
profissionalizante, a avaliação é realizada ao término da semana de aula, utilizando-se o mesmo questionário
citado acima. Os resultados das avaliações dos alunos são encaminhados à CPG acadêmica e do Mestrado
profissionalizante e à comissão de cursos de graduação. Esses resultados também são enviados aos professores.
a5) Para todos os clientes da lista de produtos e serviços consultados, são encaminhados “folder-resumo” com o
resultado da pesquisa do grau de satisfação obtido no monitoramento efetuado. Uma das questões da pesquisa
realizada com os clientes, permite que sejam formuladas sugestões de melhoria. Todas as sugestões recebidas são
analisadas por especialistas que elaboram uma carta resposta individualizada contendo as mudanças nos processos
que puderam ser implementadas ou os esclarecimentos pertinentes.
a6) A verificação relativa ao cumprimento dos padrões de trabalho pode ser demonstrado na tabela 3.2.3. A
disseminação e continuidade encontra-se na tabela 3.2.4.
Prática de Gestão
Canais de acesso

Padrão de Trabalho
Questionários de pesquisa

Gestão da reclamação do
cliente
Acompanhamento das
transações com os clientes
Satisfação do cliente

PG-IPN-0302, 0801 e 0803
Instrumento contratual
PG-IPN-0302

Intensificação da satisfação

Memorando 003/2000

PO-IPN-0302
Questionários de pesquisa

Indicador de Controle
Grau de satisfação com os canais
de acesso
Relatório gerencial – SAC
TNCMC
Evolução do faturamento e das
reclamações
Grau de satisfação dos clientes

Grau de satisfação dos clientes

Freqüência
Anual
Semestral (auditorias ISO e
auditorias internas)
Mensal
Cliente de P&S – anual
Cliente de P&D&E – anual
Clientes de Ensino – ao final do
ciclo de ensino
Anual

Responsável
AAC
SAR
CQAS
AAC
AAC
SAR
DE
AAC

Tabela 3.2.3 – Processo de controle dos padrões de trabalho
Práticas de Gestão
Acompanhamento das transações com os clientes
Canais de acesso
Gestão da reclamação do cliente
Satisfação do cliente
Intensificação da satisfação

Disseminação
Clientes de Produtos e Serviços
Todos clientes
Todos clientes
Todos clientes
Clientes de Produtos e Serviços

Continuidade
Desde 1985
Desde 1986
Desde 1998
Desde 1999
Desde 1999

Tabela 3.2.4: Disseminação e continuidade das práticas de relacionamento com os clientes.
b) Aprendizado
b1) e b2) Os principais mecanismos de aprendizado relativos às práticas deste item decorrem do processo de autoavaliação da gestão, com base na metodologia do PNQ e do processo de avaliação da ABIPTI, referente à participação
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do IPEN no Projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica – ABIPTI/MCT/CNPq. As propostas de melhorias são
submetidas ao CTA que as aprova e recomenda para implantação. O aprendizado e a evolução relativos ao
relacionamento com clientes são realizados conforme demonstrado na tabela 3.2.5.

•
•
•
•

Avaliação
Fontes de informações
Processo de auto-avaliação
Processo de avaliação
ABIPTI
Relatório semestral emitido
pelos Centros

•
•
•

Indicador ou informação qualitativa
Pontuação do item 3.2 – avaliação ABIPTI
Oportunidades de melhorias apontadas nos
processos de auto-avaliação e avaliação
ABIPTI
Plano de Ação e Plano de Negócios

Análise Crítica
Respons. / Freqüência

Execução

•

CTA / anual

•

Setores envolvidos

•

CTA / semestral

•

Centros

•
CPG / semestral e
•
Divisão de Ensino,
•
N º alunos matriculados
anual
Orientadores e Professores
Reunião de Avaliação do
•
N º titulações de mestrado e doutorado
Programa de Tecnologia
•
N º inscritos no processo seletivo
Nuclear
•
Avaliação CAPES
Ano
Principais melhorias implementadas
1998
•
Implantação do Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC
•
Ingresso no Projeto Excelência da ABIPTI.
1999
•
Certificação ISO 9002 para a produção, controle de qualidade e comercialização de Radiofármacos.
•
Realizada a primeira pesquisa da satisfação com os clientes de produtos e serviços.
2000
•
Criação e definição das atribuições dos Centros, conforme Circular CNEN/IPEN nº 006, de 22 de Dezembro de 2000.
•
Revisão do questionário de avaliação da satisfação dos clientes de produtos e serviços – acrescentadas as variáveis “Fidelidade do
Cliente” e “Divulgação dos produtos e serviços comercializados”.
•
Realizada a primeira pesquisa da satisfação com os clientes de convênios e contratos.
2001
•
Revisão do questionário de avaliação da satisfação dos clientes de produtos e serviços–acrescentada a variável “Assistência Técnica”
•
Disponibilizada mais uma linha de FAX, atendendo à sugestões solicitadas por clientes

Tabela 3.2.5 – Processo de Relacionamento com Clientes
3.3 Interação com a sociedade
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) Os impactos potenciais das atividades do Ipen relacionadas à sociedade e ao meio ambiente são preocupações
permanentes em virtude de sua atuação nos campos de pesquisa e desenvolvimento, produção e prestação de serviços
na área nuclear. A atenção que a instituição dá ao tema pode ser observada pela existência da Diretoria de Segurança
Radiológica que é responsável por todas as ações relativas à radioproteção ocupacional, do público e do meio ambiente,
atuando também no atendimento às emergências radiológicas no Estado de São Paulo.
As instalações do Ipen encontram-se em fase de certificação junto à CNEN e está em execução o processo TAC
(Termo de Ajustamento de Conduta) junto ao IBAMA. Os trabalhos nesse sentido são geridos pela Coordenação da
Qualidade, Meio Ambiente e Segurança - CQAS, que orienta e esclarece diversos grupos de pesquisadores e técnicos do
Ipen também na área de Sistemas da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança Setoriais.
Todas atividades e processos em que se manuseiam materiais radioativos ou fontes de radiação ionizante são
criteriosamente controladas por mecanismos específicos. Na tabela 3.3.1 abaixo, podem ser verificados alguns dos
mecanismos existentes:
§
§
§

Mecanismos
Plano de Proteção Física
Plano de Radioproteção
Plano de Gerência de Rejeitos Radioativos

§
§
§
§

Programa de Treinamento de Pessoal em Radioproteção
Plano de Emergência
Programa de Monitoração Ambiental
Plano de Prevenção de Risco de Incêndio

Responsável
SPF
NP
NR
NP
NP
NA
SEST

Disseminação
Todos os servidores
Todas as áreas
Todas instalações radiativas e
nucleares do Estado de S. Paulo
Todos os servidores
Todas as áreas
Todas as áreas
Todos os servidores

Continuidade
Desde 1957
Desde 1959
Desde 1959
Desde 1960
Desde 1982
Desde 1984
Desde 1988

Tabela 3.3.1: Mecanismos para controle relacionados aos materiais radioativos
Dentro do Programa de Monitoração Ambiental está definido o Programa de Controle de Efluentes no qual,
preventivamente, são realizadas análises radiométricas em amostra de todo efluente radioativo líquido e gasoso a ser
descartado pelo IPEN. De acordo com a atividade, esse efluente pode ser descartado diretamente em rede de esgotos,
ser estocado para decaimento antes do descarte, ou enviado para a Instalação de Gerência de Rejeitos do IPEN (NR),
onde é tratado e armazenado. A decisão sobre o destino do efluente gerado é feita com base nos limites definidos na
Norma de Gerência de Rejeitos da CNEN (NE-CNEN-6.05).
No capítulo 7, item 7.6, gráficos 7.6.1 e 7.6.2 encontram-se os gráficos de “dose equivalente efetiva no grupo
crítico devido à liberação de efluentes líquidos”, “dose equivalente efetiva no grupo crítico devido à liberação de efluentes
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gasosos” e a tabela 7.5.4 contendo os índices relativos às ações de radioproteção e segurança; esses gráficos mostram
que todos os resultados indicam que as doses resultantes da liberação de efluentes estão bem abaixo dos limites de
dose recomendados pela norma brasileira.
Todo material nuclear existente no Ipen é controlado pelo Serviço de Salvaguardas (SS) que tem também como
função contabilizar o material possibilitando detectar e minimizar perdas, evitar o desvio e o uso não autorizado. O SS
desenvolve seus trabalhos em atendimento ao Acordo Nacional com a Coordenadoria de Salvaguardas da CNEN/CSG,
e em cumprimento com as obrigações assumidas pelo país nos acordos de salvaguardas internacionais, a saber:
• Acordo Bilateral firmado entre o Brasil e a Argentina;
• Acordo Quadripartito (INFCIRC 435), assinado entre o Brasil, Argentina, Assosiação Brasileiro-Argentina
de Controle e Contabilidade (ABACC) e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).
Com referência ao atendimento às Emergências Radiológicas no Estado de São Paulo, a questão da
comunicação é também essencial entre todas as partes envolvidas. O primeiro aspecto importante é que a notificação
chegue à Instituição e, em seguida, flua rapidamente aos responsáveis, nas diversas hierarquias. Para isso, o telefone
tronco-chave do Ipen constitui-se no canal externo de comunicação da notificação; os atendentes, em qualquer horário,
estão orientados quanto aos procedimentos que deverão ser adotados no caso de qualquer notificação. Conforme
definido pelo Plano de Emergência da CNEN, cabe à equipe de sobreaviso do Ipen dar ciência à CNEN e ao Instituto de
Radioproteção e Dosimetria (IRD) da notificação em andamento e realizar a averiguação. Dependendo da gravidade da
situação, as esferas hierárquicas institucionais, gradualmente, são informadas. Qualquer cidadão poderá apresentar
notificações; no entanto, em sua maioria, estas tem sido efetuadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Cabe
destacar a inexistência de reclamações formais ou informais quanto aos serviços prestados pelo grupo de emergência
do Ipen.
Os requisitos que devem ser atendidos pelo Assessoria de Proteção física do Ipen (SPF) estão estabelecidos
formalmente no Plano de Proteção Física do IPEN, o qual está em conformidade com o Sistema de Proteção ao
o
Programa Nuclear Brasileiro – SIPRON e de acordo com a Portaria N 107 da Secretaria de Conselho de Segurança
o
Nacional, tendo em vista o disposto nos Decretos-Leis N 1809 e 8565. O Plano define um conjunto de medidas que:
1. evitem atos de sabotagem contra materiais, equipamentos e instalações;
2. impeçam a remoção não autorizada de material, em especial, nuclear;
3. localizem e recuperem rapidamente material eventualmente desviado;
4. defendam o patrimônio e a integridade física do pessoal do IPEN tendo contado com a participação de
representantes das diversas áreas da Instituição na sua elaboração.
Para o cumprimento de suas funções, as atividades de apoio da proteção física são efetuadas por meio de
o
recursos humanos próprios, de terceiros e, quando necessário, de outras forças de apoio: o 16 . Batalhão de Polícia
Militar, a Polícia Federal e o Corpo de Bombeiros. Para garantir a segurança física, vigilantes e porteiros são
fiscalizados por meio de rondas e os agentes fiscalizadores são monitorados de forma aleatória pela própria chefia da
SPF do Ipen. Todas as ocorrências são registradas em um Livro Setorial de Relatos; adicionalmente podem ser gerados
relatos de ocorrência interna (ROI).
Treinamentos específicos são efetuados de acordo com o local e horário de trabalho do profissional de
segurança. Por exemplo, fora do horário de expediente normal, o atendimento do telefone-tronco da Instituição é
efetuado pela segurança. Havendo uma situação de emergência - um telefonema informando a possível localização e
um material radioativo - imediatamente a SPF aciona o serviço de emergência da proteção radiológica. Vigilantes e
porteiros também participam de exercícios de emergência radiológica nas instalações radiativas e nucleares.
O SPF registra e controla a entrada dos visitantes na Instituição, que recebem um crachá de identificação. Para
assegurar o cumprimento das principais funções do SPF, todas as atribuições e procedimentos dos porteiros e agentes
de segurança foram claramente definidos em 1997 e distribuídos em todas as portarias do IPEN.
Com o objetivo de aprimorar o serviço de proteção física está sendo estruturada uma central de segurança
eletrônica composta por um amplo sistema de câmaras e circuito interno de TV para controlar o acesso e movimentação
de pessoas no campus do instituto.
a2) O Ipen não recebeu até o momento quaisquer tipos de sanções relacionadas aos requisitos legais, regulamentares,
éticos ou contratuais.
a3) As atividades do Ipen que visam fortalecer o espírito de cidadania foram implementadas durante o Ano Internacional
do Voluntariado com a criação do Grupo de Ações para a Cidadania, composto por servidores voluntários de diversas
áreas do instituto e coordenados pela Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos (APD). Após avaliação de
diversas entidades assistenciais por meio de visitas e a indicação pelo Fundo de Solidariedade do Governo de São
Paulo, foram escolhidas duas entidades para serem assistidas por meio de atividades e campanhas doação de
alimentos. Pode-se citar, por exemplo, a participação de 40 crianças da entidade assistencial Obras Sociais São Mateus
que visitaram o Ipen durante a realização da “V Open House – Ipen de Portas Abertas”, evento bienal em que os
servidores e seus familiares têm a oportunidade de participarem de diversas atividades recreativas e didáticas, além de
conhecerem as atividades e instalações do instituto, auxiliando na divulgação científica e na integração entre
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funcionários e comunidade.
Campanhas de doações de alimentos, roupas, agasalhos, livros didáticos e fitas de vídeo infantis são realizadas
periodicamente.
Entretanto, outras atividades e programas são direcionados à comunidade e auxiliam no desenvolvimento de
uma consciência cidadã e participativa, além de, em alguns casos, contribuírem para o esclarecimento público sobre
atividades científicas e nucleares:
•
•
•

Mecanismos
Atendimento à imprensa
Programa de Visitas às instalações do Ipen

Responsável
SCS
SCS

Programa Ipen vai às Escolas – palestras proferidas
por pesquisadores do Ipen.
Site Ipen Responde – atendimento on-line a dúvidas
sobre energia nuclear e temas relacionados
Treinamento para a comunidade do Butantã

SCS

•

Edição do Jornal Órbita Ipen – versão imprensa e
eletrônica

SCS

•

Programa de Ações para a Cidadania

APD

•
•

SCS
APD

Disseminação
Órgãos da imprensa em geral
Estudantes universitários, instituições
governamentais e privadas
Estudantes de 1º, 2º Graus e de cursos de
nível superior
Estudantes de 1º, 2º Graus e de cursos de
nível superior, toda comunidade
População local em busca de requalificação
profissional
Classe política, formadores de opinião, órgãos
de fomento à pesq., inst. de pesq. e univer.,
estudantes, público em geral,
Entidades Assistenciais avaliadas pelo Grupo.

Continuidade
Desde 1957
Desde 1978
Desde 1986
Desde 1996
Desde 2000
Desde 2000

Desde 2001

Tabela 3.3.2.: Disseminação e continuidade das principais práticas de identificação e canais de comunicação com a
comunidade
a4) Uma das principais interfaces do IPEN com a sociedade é mediada por meio das visitas de alunos e professores e
do oferecimento de palestras à diversas entidades de ensino. Em 2001, foram recebidas em visitas agendadas pela
Assessoria de Comunicação Social (SCS), 885 pessoas de 85 instituições nacionais e 50 visitantes estrangeiros.
Sessenta por cento das visitas foram de entidades de ensino, a maioria de universidades. As visitas realizadas
mostraram-se, em 99,5%, como importantes para o esclarecimento das atividades relacionadas à energia nuclear, em
pesquisa de satisfação realizada com os visitantes ao término das programações. O Programa “Ipen vai às Escolas”
realiza um trabalho de divulgação científica nas escolas de níveis secundário e superior na cidade de São Paulo,
abordando aspectos da energia nuclear. As palestras são conduzidas por pesquisadores do IPEN e não há ônus para
as escolas. Em 2001, foram realizadas 14 palestras em escolas, atingindo um público de 857 pessoas.
A comunicação com o Instituto se realiza por meio da Assessoria de Comunicação Social (SCS), responsável
também pelo atendimento, via internet, do “Ipen Responde”, que responde a consultas de diversas naturezas
encaminhadas, em sua maioria, por alunos e professores. A “home page” institucional também é uma ferramenta
importante no atendimento à sociedade com a dispobilização de informações e serviços. No “site Ipen Responde”, por
exemplo, foram recebidas, em 2001, 322 consultas.
As principais informações solicitadas são de natureza geral sobre o Ipen e suas atividades e relacionadas a
aspectos de proteção radiológica e segurança. Freqüentemente, se relacionam com os assuntos recém publicados em
revistas de grande circulação ou matérias científicas divulgados pela mídia televisiva. Ao receber a consulta, via “home
page” , ou e-mail pergunta@net.ipen.br, a SCS analisa a questão e a encaminha para o pesquisador que atua na área
da qual trata a questão enviada. Atualmente, o Grupo de Ações para Cidadania tem como meta estabelecer um
procedimento para avaliar a satisfação com as comunidades envolvidas nos programas.
a5) A liderança no apoio e no fortalecimento das comunidades também vem sendo conduzida pela instituição por meio
da participações em diversas associações, tais como: ABIPTI – participação no Projeto Excelência; ABEN (Associação
Brasileira de Energia Nuclear) – onde funcionários do IPEN exercem a presidência e a 2ª secretaria; IBRACON
(Instituto Brasileiro de Concreto) – Comitê de Meio Ambiente; SVBMQ/CBM – Subcomitê de Metrologia em Química;
INMETRO/CTL 06 – Comitê Técnico de Laboratórios; ABC (Associação Brasileira de Cerâmica) – um funcionário do
IPEN integra a diretoria atual da entidade.
•

•
•
•

Mecanismos
Responsável
Centro Incubador de
Apoio às pequenas e médias empresas de base
Empresas
tecnológica com a criação de um centro incubador no
IPEN e em associação com a USP, IPT e SCTDE, com Tecnológicas (CIETEC)
apoio financeiro do Sebrae/SP.
IPEN/USP
Incubadora de Cooperativa de Trabalhos de Base
Popular
IPEN/USP/IPT com
Centro de Modernização Empresarial para treinamentos
apoio do Sebrae/SP
práticos e demonstração de tecnologias.
IPEN/USP/IPT com
Projeto Parque Tecnológico de São Paulo
apoio do Sebrae/SP

Disseminação
Abriga 76 empresas
incubadas

Continuidade
Desde 1998

Cooperativas em
comunidades carentes
Micro e pequenas
empresas
Pequenas e Médias
empresas

Projeto em andamento
Projeto em andamento
Projeto em andamento

Tabela 3.3.3: Disseminação e continuidade dos mecanismos de apoio à comunidade, região e país.
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a6) A verificação relativa ao cumprimento dos padrões de trabalho pode ser demonstrado na tabela 3.3.4.
Prática de
Gestão
Impactos
Potenciais

Padrão de
Trabalho
Normas da CNEN
Planos e procedimentos
Legislação pertinente

Indicador de Controle
Monitoração individual
Monitoração de Área
Dose no indivíduo do público

Acordos Internac. de Salvaguardas Inspeções de salvaguardas
Fortalecimento Reuniões, contatos e visitas com as Quantidade de alunos que participam dos
do espírito de instituições solicitantes
cursos
cidadania
Quantidade de palestras oferecidas

Avaliação da
satisfação das
comunidades
Exercendo a
liderança
CIETEC

Questionários de pesquisa
Regimento interno

Freqüência

Responsável

Mensal
Contínua
Contínua

DSR

Anual
Contínua

SS

Contínua

Quantidade de solicitações e perguntas
respondidas

Contínua

Vide tabela 3.3.2

Quantidade de doações
Grau de satisfação dos visitantes

Campanhas sazonais
Anual

SCS

Relatório de acompanhamento de empresa
residente

Semestral

Gerência do
CIETEC

Tabela 3.3.4 – Processo de controle dos padrões de trabalho

b) Aprendizado
b1) e b2) Os principais mecanismos de aprendizado relativos às práticas deste item decorrem do processo de autoavaliação da gestão, com base na metodologia do PNQ e do processo de avaliação da ABIPTI, referente à participação
do IPEN no Projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica – ABIPTI/MCT/CNPq.
As propostas de melhorias são submetidas ao CTA que as aprova e recomenda para implantação.
Avaliação
Análise Crítica
Fontes de informações
Indicador ou informação qualitativa
Responsável / Freqüência
Execução
• Processo de auto•
Pontuação do item 3.3 – avaliação ABIPTI
avaliação
•
Oportunidades de melhorias apontadas
CTA / anual
Setores envolvidos
• Processo de avaliação
nos processos de auto-avaliação e
ABIPTI
avaliação ABIPTI
Conselho deliberativo do CIETEC
• Reunião de Avaliação do
•
Relatório de avaliação de empresas
Semestral
Empresas residentes
CIETEC
residentes
Ano
3 Principais melhorias implementadas
1988
•
Criação do Sistema de Salvaguardas
1996
•
Revisão do Plano de Emergência Radiológica
1998
•
Criação do Centro Incubador de Empresas de base Tecnológica (Cietec) com 15 empresas incubadas
2000
•
Revisão do Plano de Monitoração Ambiental
•
Programa de integração da força de trabalho
2001
•
Ampliação das instalações do Cietec criação de novas modalidades de empresas incubadas
•
Criação do Grupo de Ações para a Cidadania e implementação de atividades
•
Realização da 1ª campanha de doação de alimentos
•
Comissão interna para redução do consumo de energia elétrica e água
•
Programa de integração de comunidade carente da entidade assistencial Obras Sociais São Mateus
•
Campanha de doação de alimentos e roupas para as entidades assistenciais Obras Sociais São Mateus e Toca de Assis
2002
•
Adequação do Plano de Prevenção de Risco de Incêndio às normas da CNEN.
•
Realização da 2ª campanha de doação de alimentos para as instituições Obras Sociais São Mateus e Toca de Assis
•
Programa de integração com a instituição assistencial para idosos Recanto Maria Tereza
•
Campanha do Agasalho, em conjunto com o Fundo de Solidariedade do Governo do Estado de S. Paulo
•
Lançamento de novo edital do Cietec para novas empresas a serem incubadas
•
Cursos ministrados no Poupatempo de Santo Amaro para a comunidade em geral em busca de requalificação profissional.

Tabela 3.3.5 – Processo de Aprendizado
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Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

Informações
e Conhecimento
2001

4. INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO
4.1 Gestão das Informações da organização
a) Definição, execução e controle das Práticas de Gestão
a1) As principais informações necessárias para o cumprimento da missão institucional são as aquelas que se relacionam
com o processo de atualização e revisão do Plano Diretor do IPEN. O Plano Diretor descreve todas as atividades que os
processos finalísticos (função ensino, P&D&E e Produtos & Serviços) deverão executar num determinado ano e leva em
consideração ainda as seguintes perspectivas: a natureza pública da organização; a imagem pública e satisfação dos
clientes com as atividades exercidas pela instituição; as exigências legais, ambientais e de segurança para as suas
atividades na área nuclear; a manutenção certificação do Sistema da Qualidade do Centro de Radiofármacos e pela
busca das novas certificações, licenciamentos e credenciamentos ora em curso na Instituição e a satisfação e
capacitação do seu quadro funcional.
A seleção e os métodos de obtenção das informações necessárias para esses blocos acima mencionados
encontram-se apresentados na tabela 4.1.1, apresentada a seguir:
Perspectiva/
Tema Estratégico
Plano Diretor

Seleção

Principais métodos de obtenção

• Critério definido no processo de formulação e
revisão do Plano Diretor

• Informações estão definidas em normas, leis e
portarias governamentais
Imagem pública
• Critério definido pelo próprio responsável na
execução das atividades
Satisfação da sociedade e dos
• Critério definido pelo próprio responsável na
clientes
execução das atividades
Exigências legais, ambientais e de • Informações estão definidas em norma ou em lei
segurança nuclear
Natureza pública da organização

Satisfação do quadro funcional
Capacitação do quadro funcional

• Critério definido pelo próprio responsável na
execução das atividades
• Critério definido pelo próprio responsável na
execução das atividades

• acompanhamento do Plano Plurianual do Governo
• acompanhamento de Editais de agências de fomento,
nacionais e internacionais
• acompanhamento de tendências internacionais
• leitura de publicações nacionais e internacionais
• participação em eventos nacionais e internacionais
• Internet
• Acompanhamento portarias governamentais (Diário
Oficial da União)
• Acompanhamento de publicações na imprensa em geral
e pesquisa junto ao público visitante
• Pesquisa de satisfação juntos aos clientes da
organização
• Acompanhamento de Normas NBR, CNEN, IBAMA,
CETESB, Boas Práticas de Fabricação (BPF) e portarias
governamentais (Diário Oficial da União)
• Pesquisa interna de clima organizacional
• Levantamento das Necessidades de Trabalho

Tabela 4.1.1: Critérios para seleção e métodos de obtenção das informações da organização
Os principais tipos de informações utilizadas pela organização e sua relação com os principais processos estão
mapeadas na figura 4.1.1. Esse sistema sintetiza o fluxo de informações entre os quatro macroprocessos do IPEN
(responsabilidade da Direção, Gestão de recursos, Realização do Produto e Medição, Análises e Melhoria) e os demais
processos, inclusive os três finalísticos (ligados ao macroprocesso Realização do Produto).
O macroprocesso Responsabilidade da Direção, levando em conta os requisitos das partes interessadas,
estabelece a alocação de recursos para a realização dos produtos do IPEN. Com base nessa alocação de recursos, os
processos finalísticos de Ensino, P&D&E e de Produção e Fornecimento de Serviço executam suas funções, gerando
resultados para as partes interessadas. No estágio seguinte, os resultados obtidos e a satisfação das partes
interessadas é analisada criticamente, realimentando o macroprocesso de Responsabilidade da Direção e repercutindo
novamente nos demais macroprocessos.
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Sistema de Gestão Integrada
Melhoria Continua

Processos de
identificação e
acompanhamento das
necessidades dos
clientes e do mercado

P
A
R
T
E
S
I
N
T
E
R
E
S
S
A
D
A
S

Proporciona retroalimentação a
Responsabilidade da Direção para
autorizar as mudanças e iniciar o
processo de Melhoria

a alta direção define os processos
para os requisitos do SGI a partir da

Processo de
Aprendizado

Responsabilidade
Responsabilidade
da Direção
Direção

Demandas
Governamentais

Análise Crítica

Processo de Planejamento

Produtos
Serviços

Necessidades
dos clientes

Clima
Organizacional

Informações
Técnico- científicas

Oportunidades
Tecnico- científicas

Exigências
legais e
normativas:
segurança,
ambiental e
laboratorial

R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S

Processos de
Informação
Técnico-científica

os recursos se Processos de Gestão de
Pessoas
determinan
dentro dos processos de

Gestão
Gestão de
de
Recursos
Recursos

P&D&E

Processos de Apoio
Técnico e Administrativo

os resultados se medem, analisam e
melhoram por meio dos processos de

Processos de adequação às
exigências legais e normativas:
segurança, ambiental e laboratorial

Ensino
Entrada ( Input)

Resultados
Organizacionais

Medição,
Medição, Análises
Análises
e
e Melhoria
Melhoria
Processos de
Controle

A qualidade do produto é assegurada
por meio dos processos de
Processos
Realização
Realização
do
do Produto
Produto Processos

de Ensino

Saída (O u p u t)

de P & D & E

Produto
Produto

Processos de Produção e
Fornecimento de Serviço

e/ou
e/ou

Serviço
Serviço

Fluxo do aprendizado
Ciclo de controle
Principais fluxos de informações

Macro Processos
Processos
Informações

Macroprocessos
Finalísticos

P
A
S R
A T
T E
I S

S
F
A
Ç
Ã
O

I
N
T
E
R
E
S
S
A
D
A
S

P&D&E
Produtos
Ensino

Figura 4.1.1; A abordagem de processo e as principais tipos de informações utilizadas pela organização

a2) Para viabilizar a disponibilidade das informações necessárias para a operacionalização das atividades do IPEN
diversos documentos e sistemas de informação encontram-se estabelecidos. A tabela 4.1.1 apresenta os principais
documentos utilizados e tabela 4.1.2 detalha, por macroprocesso, os principais sistema de documentação/informação
associados.

Respon-sabilidade da Direção

Macroprocesso

Processo

Principais
sistemas de
doc. e/ou
informação

Planejament SATE
o Estratégico
Plano Diretor
Sistema de
SGI
Gestão
Integrada
Qualidade,
Meio
Ambiente e
Segurança
do

Gestão de
recursos

TNCMC

Processos
de
apoio
técnico e
administrati
vo

Sistema de Gestão
Orçamentário
Sistema Integrado
de Administração de
Pessoal (SIAPE)
Siapenet

Finalidade do Sistema

Levantamento, acompanhamento e consolidação de tendências estratégicas
Consolidar as atividades que deverão ser desenvolvidas pela organização pelo
período de um ano
Disponibilizar, os seguintes principais tipo de documentos:
Manual de Gestão Integrada do ipen; Informe Anual, Relatório de Gestão,
Circular CNEN/IPEN, Progress Report; Plano do Negócio, de Ação e de Projeto
Especial;, Relatório de Análise de Segurança; de Análise de Segurança da
Instalação Nuclear; de Análise de Segurança da Instalação Radiativa; , Manual
da Qualidade Setorial; Procedimento Gerencial; Procedimento Gerencial Setorial ;
Especificações Técnicas – Instalações, Especificações Técnicas – Produtos;;
Programa de Garantia da Qualidade – Instalação; Manual da Qualidade de
Laboratório, Plano da Qualidade, Planos de Segurança e Meio Ambiente; de
Emergência (corporativo), de Proteção Física
(corporativo), de
Radioproteção (corporativo), de Segurança para Substâncias Controladas e
Salvaguarda (Plano de Controle de Material Nuclear) (corporativo), de Segurança
para Radiações não Ionizantes, de Proteção contra Incêndio, de Segurança em
Sistemas Energizados, de Segurança Biológica, de Segurança Química,
da Qualidade Operacional, Procedimento Operacional, Instrução de Trabalho,
Documento Externo, Registro
Aplicativo destinado ao tratamento de todo o tipo de não conformidade detectado
no SGI
Distribuição dos recursos orçamentários e acompanhamento das metas
institucionais
Informações sobre o servidor: (dados cadastrais, dados variáveis para folha de
pagamento, etc.)

Disponibilizar informações para o servidor: (hollerith, abonos, pensões, etc.)
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Mecanismo de difusão da
informação
Resultados ainda não
consolidados
Intranet e documentação física
completa e compacta
Intranet ou meio físico

Intranet
Não disponível em rede, difusão
por meio de papel físico;
Acesso
restrito
aos
computadores/servidores da área
de R. H. conectados à rede do
Serpro.
Www.siapenet.gov.br

Sistemas de
Pessoal

Informações sobre o servidor: (freqüência, licença prêmio, dossiê, férias,
acompanhamento de exame periódico anual, etc.)

RH –on-line

Disponibilizar informações para o servidor e para chefias: (ponto, licença prêmio,
dossiê, etc.)

Sistema Gestor de
Desempenho (SGD)

Verificar o desempenho individual dos servidores e da Instituição, baseado no
planejamento, acompanhamento e execução das etapas/sub-etapas e/ou
atividades definidas conforme o Plano de Trabalho da CNEN.
Informações jurídico-fiscais dos fornecedores do IPEN

Sistema de
Cadastro de
Fornecedores
(SICAF)
Sistema de
requisições remotas
integrado (RMWIN)
Sistema de
Administração
Financeira (SIAFI)

Realização do produto

Processos de
produção
e
fornecimento
de serviços

Processos
Ensino

de

Recebimento da dotação orçamentária, realização de empenho e pagamento dos
fornecedores

Sistema de
Informações
científicas
Sistemas de Gestão
da Produção do CR

Conjunto de base de dados, acervo físico e microfichas

Sistema de
Informação
Gerencial e
Planejamento do
IPEN (SIGEPI)
Sistema de
Salvagurada
Sistema Fênix, da
USP

Acompanhar e apoiar a execução da produção do serviços e produtos do IPEN,
de acordo com o previsto no Plano Diretor.

FenixWeb

Informações da Pós graduação para alunos, orientadores e responsáveis por
disciplina
Cadastramento, ponto, relatório, estatísticas e declarações.

Sistema de
bolsistas e
estagiários
SIGEPI

SIGEPI

Processos
P&D&E

Gerenciamento das informações desde a aquisição até o recebimento dos
materiais

Acompanhar a programação, o processamento e o controle da produção de
radiofármacos.

Acesso restrito aos servidores da
área de R.H., através de
computador da rede conectado a
este serviço.
Acesso de qualquer servidor,
através de computador da rede
conectado a este serviço.
Intranet

Acesso
restrito
aos
computadores/servidores da área
da Administração conectados à
rede do Serpro.
Acesso de servidor cadastrado,
através de computador da rede
conectado a este serviço.
Acesso
restrito
aos
computadores/servidores da área
da Administração conectados à
rede do Serpro.
Intranet e documentos físicos

Acesso
restrito
aos
computadores/servidores da rede
local da área, conectados a este
serviço.
Acesso de qualquer servidor,
através de computador da rede
conectado a este serviço.

Controle de materiais nucleares

Microcomputador local

Acompanhamento dos alunos da Pós-graduação do IPEN

Acesso
restrito
aos
computadores/servidores da área,
conectados a este serviço, na
rede USP.
Acesso
restrito
através
da
Internet.
Acesso restrito aos servidores da
área conectados a este serviço.

Acompanhar e apoiar a execução da função ensino do IPEN, de acordo com o Acesso de qualquer
servidor,
previsto no Plano Diretor.
através de computador da rede
conectado a este serviço.
Acompanhar e apoiar a execução da função P&D&E do IPEN, de acordo com o Acesso de qualquer
servidor,
previsto no Plano Diretor.
através de computador da rede
conectado a este serviço.

de

Tabela 4.1.1: Principais processos, mecanismos de gerenciamento e difusão da informação e padrões de trabalho associados

Na tabela 4.1.1 apresentamos os principais sistemas de informação que apoiam a disseminação das informações
na organização.
a3) e a4) Para cada um dos sistemas de documentação e informação apresentados na tabela 4.1.1 existem diferentes
considerações do ponto de vista de integridade, atualização e confidencialidade, conforme pode observar-se na tabela
4.1.2.
Principais
sistemas de
documentação/
informação
associado

Atualização

Integridade

Confidencialidade

Plano Diretor

PG IPN 0502

Anual

Não há restrições aos documentos
físicos (completo e compacto).

SGI

PG IPN 0502

PG IPN 0501 e 0503

Definida pelo responsável da
documentação

Sistema Informatizado
de tratamento de não
conformidades e
melhoria contínua do
IPEN (TNCMC)

PG IPN 0502

PG IPN 0501 e 0503

Definido pelo manual do usuário,
disponível em rede.
Preenchimento a qualquer momento
para qualquer servidor cadastrado
no sistema.
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Responsável /
Indicador utilizado
para verificação do
padrão de trabalho
SAR / Preenchimento das
planilhas
CQual / Atualização online para documentos
eletrônicos
CQual

Principais informações lançadas no
sistema: descrição da atividade,
responsável, orçamento e prazos
previstos e percentual de realização.
Atualização é semestral.

Não há restrições.

PG IPN 0502

A entrada dos dados é realizada pelo
AP.

A consulta ao sistema é realizada a
qualquer momento por servidores
cadastrados.

AP

PG IPN 0502

A entrada dos dados é realizada pelo
AP.

A consulta ao sistema é realizada a
qualquer momento por servidores
cadastrados.

AP

Sistema de Cadastro
de Fornecedores
(SICAF)
Sistema de
requisições remotas
integrado (RMWIN)
Sistema de
Administração
Financeira (SIAFI)
Sistema de
informações científicas

PG IPN 0502

Por processo de compra

A consulta ao sistema é realizada a
qualquer momento pelo ADC.

ADC

PG IPN 0502

Entrada de dados a qualquer momento
por servidor cadastrado.

Consulta ao sistema a qualquer
momento por servidor cadastrado.

ADC

PG IPN 0502

Entrada de dados a qualquer momento
pela área financeira (ADF)

Consulta ao sistema a qualquer
momento pela área financeira
(ADF).

AD

PG IPN 0502

Não há restrições.

DIDC

Sistema de Gestão da
Produção do CR
Sistema de
informação Gerencial
e de Planejamento SIGEPI
Sistema de
Salvaguarda

PG IPN 0502

Uso de uma Comissão de Biblioteca
nomeada pela Superintendência com
representantes das áreas técnicas para
apoiar o direcionamento do
funcionamento da biblioteca. Reuniões
informais porém periódicas.
Entrada de dados no sistema a qualquer
momento por servidor cadastrado.

Consulta ao sistema a qualquer
momento por servidor cadastrado.

CR

PG IPN 0502

Entrada de dados, a qualquer momento,
por servidor autorizado.
Consolidação dos dados é anual.

A consulta ao sistema é realizada a
qualquer momento por qualquer
servidor.

SAR

PG IPN 0502

Informações restritas à Salvaguarda
e Superintendência.

SS

Fênix (Sistema da
USP)

O sistema é gerenciado
pela USP. Os
procedimentos de
backup são tomados
pelos gestores desse
sistema, no âmbito da
USP.

Inserção dos dados pode ocorrer a
qualquer momento. Ocorrência de
inspeções internacionais anuais em
cronograma pré-definido.
Entrada de dados ao sistema a qualquer
momento. Uso exclusivo da Divisão de
Ensino (DE).

Sistema de Bolsista e
estagiários

PG IPN 0502

Entrada de dados no sistema a qualquer
momento. Uso exclusivo da DE.

Consulta ao sistema a qualquer
momento. Uso exclusivo da DE.

Sistema de Gestão
Orçamentário

PG IPN 0502

Sistema Integrado de
Administração de
Pessoal (SIAPE)
RH on-line

ADF

Entrada de dados e consulta ao
sistema a qualquer momento. Uso
exclusivo da Divisão de Ensino (DE.

USP-DE

DE

Tabela 4.1.2: Integridade, atualização e confidencialidade dos principais sistemas de informação do IPEN
Para assegurar a integridade dos sistemas e manter a disponibilidade dos serviços ofertados através da rede de
informática, existe uma preocupação constante com o uso de software legal, com a atualização dos sistemas básicos (de
antivírus, de backup, de correio, entre outros) e com a capacidade dos equipamentos de rede. Na tabela 7.7.4 temos
indicados os principais números referentes ao tamanho desta rede e onde se pode observar o crescimento físico da
mesma desde o início do registros dos dados, em 1994. A tabela 7.7.5 indica o índice de operacionalidade da rede em
2001, onde se pode destacar que a maioria das paralisações foram decorrentes de melhorias no sistema.
Os responsáveis dos padrões de trabalhos para os principais sistemas de informação e as freqüências de
acompanhamento encontram-se relatados na última coluna da tabela 4.1.2.
A verificação das práticas de gestão são normalmente feitas através de cronogramas com o devido
acompanhamento da execução do trabalho, procedimentos institucionalizados e calendários específicos para algumas
atividades. A título de exemplo citamos os seguintes cronogramas:
a) cronograma de avaliação do Plano Diretor, onde a sua não execução, inviabiliza o próprio Plano;
b) cronograma de execução das ações para a manutenção e/ou obtenção de novas certificações ISO, onde o não
cumprimento das metas estabelecidas determina a perda do certificado existente e/ou a não obtenção de novos
certificados;
c) cronograma para Exame Médico Periódico de servidores, onde o não cumprimento dos prazos dos exames pode
acarretar até em perda de 50% do salário, previsto no R.J.U.
d) Como exemplos de procedimentos institucionalizados disponibilizados através da Intranet:
e) “Procedimentos para a concessão, aplicação e prestação de contas de Suprimento de Fundos”;
f) “Procedimentos para a concessão de Diárias e Passagens Áreas”;
g) “Procedimento para afastamento do país”;
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h) “Chamado técnico – Informática”, onde os próprios procedimentos tem exigências que, se não cumpridas
inviabilizam a execução dos mesmos.
Um exemplo de uso de calendário específico é o “Calendário de Compras”. No início de cada ano, a Administração
do Ipen, através de memorando divulga o calendário anual de compras, isto é, “ o que se pode adquirir, mês a mês”.
Aquisições fora do calendário estipulado devem ser justificadas ao Ordenador de Despesas.
Principais sistemas de documentação/
informação
associado
Plano Diretor
SGI
Sistema Informatizado de tratamento de não conformidades
e melhoria contínua do IPEN (TNCMC)
Sistema de Gestão Orçamentário
Sistema de Administração de Pessoal (SIAPE)
RH on-line
Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF)
Sistema de requisições remotas integrado (RMWIN)
Sistema de Administração Financeira (SIAFI)
Sistema de informações científicas
Sistema de informação Gerencial e de Planejamento SIGEPI
Fênix (Sistema da USP)
Sistema de Bolsista e estagiários

Disseminação

Continuidade

Todas áreas-fim do IPEN

Desde 2000

CR
Todas os produtos serviços de catálogo
Todas as áreas do IPEN
Todas as áreas do IPEN
Todas as áreas do IPEN
Todas as áreas do IPEN
Todas as áreas do IPEN
Todas as áreas do IPEN
Todas áreas-fim do IPEN
Todas áreas-fim do IPEN

Desde 2001

Todas áreas-fim do IPEN
Todas áreas-fim do IPEN

Tabela 4.1.3: Disseminação e continuidade dos principais sistemas de informação de abrangência institucional
b) Aprendizado
b1) Os principais mecanismos de aprendizado sistemático referente às práticas deste Critério, assim como nos demais,
decorre dos seguintes processos específicos: reuniões de análise crítica do Sistema da Qualidade quando
oportunidades de mudanças de padrões de trabalho são discutidas e recomendadas para implementação e a prática de
avaliação independente do Relatório de Gestão por parte de uma terceira parte (processo ABIPTI ou contratação de
consultor). Os principais indicadores de aprendizado utilizados encontram-se na tabela 4.1.4.
b2) Uma vez identificados as oportunidades de melhoria dos padrões de trabalho, a busca de novos padrões de trabalho
são estabelecidos por meio de Comitês de Trabalho ou são encaminhadas pelo coordenador das reuniões da Análise
Crítica, ou pelo CQAS, ou pelo CTA diretamente para os responsáveis pelos padrões de trabalho em questão ou os
próprios responsáveis pelo padrão de trabalho tomam a iniciativa de melhorar o padrão de trabalho. Algumas das
melhorias recentes encontram-se na tabela 4.1.4
Mecanismos de avaliação & aprendizado
Indicador

Padrão de Trabalho
Reunião de Análise
Crítica do SGI
Avaliação do Relatório
de Gestão – item 4.1

Responsáveis pela
Análise Crítica

Não conformidades de auditores
internos e externos
Pontuação

Ano

Principais Melhorias Implementadas

1999
2000
2001

Ø
Ø
Ø

Execução

CTA

Setores envolvidos

Pontuação no critério

Setores envolvidos

Adoção dos indicadores da ABIPTI
Elaboração do BSC do IPEN
Desenvolvimento de um software para análise de cenários e tendências

Tabela 4.1.4: Gestão das informações
4.2 Gestão das Informações comparativas
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) As principais informações que devem ser alvo de intercomparação institucional são, propostas pela Assessoria de
Relações Institucionais (SAR) e discutidas no âmbito do CTA. A organização destas informações comparativas é,
prioritariamente, estabelecida a partir de duas perspectivas: uma de resultados organizacionais e outros de processos
operacionais de apoio. Constituem informações comparativas prioritárias, num primeiro plano, aquelas relacionadas aos
resultados dos processos finalísticos da organização e, num segundo plano, àquelas relacionadas com os processos
operacionais de apoio. No âmbito dos processos administrativos de apoio constitui o principal foco das informações
comparativas a obtenção de informações relacionadas a captação de recursos e ao custos de todos os seus processos.
A tabela a seguir relaciona os processos, as informações comparativas, organização para comparação e fonte das
informações.
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Processo
(ou função)
Ensino

Pesquisa,
Desenvolvimento e
Engenharia

Produtos e
serviços
Apoio
administrativo

Informações comparativas
Qualidade do programa de PósGraduação

Número de orientações mestrado e
doutorado por Técnico de Nível
Superior Especializado da força de
trabalho
Número de alunos por funcionário do
Quadro Permanente
Número de trabalhos publicados em
eventos nacionais e internacionais por
Técnico de Nível Superior
Especializado da força de trabalho
Número de publicações em periódicos
nacionais internacionais por Técnico de
Nível Superior Especializado da força
de trabalho
Número de publicações e trabalhos por
funcionário do Quadro Permanente
Número de patentes
Número de pessoas por faixa de dose
e percentual de pessoal monitorado
Captação de recursos por força de
trabalho, recursos recebidos do
mantenedor e taxa de crescimento da
receita financeira
Índice de investimento em benefícios
Gastos em itens de consumo

Organização ou tipo de organização
para comparação
Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto Militar de Engenharia
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Pernambuco
Institutos de Pesquisas Federais e
Estaduais

Fonte das
Atualização
Informações
De acordo
CAPES
com ciclo de
avaliação da
CAPES
bianual)
anual
ABIPTI

ANSTO

ANSTO

Institutos de Pesquisas Federais e
Estaduais

ABIPTI

Institutos de Pesquisas Federais e
Estaduais

ABIPTI

ANSTO

ANSTO

Institutos de Pesquisas Federais e
Estaduais
ANSTO

ABIPTI

Institutos de Pesquisas Federais e
Estaduais

ABIPTI

Institutos de Pesquisas Federais e
Estaduais
Fórum de Apoio Logístico

ABIPTI

Integridade
Backup em
máquina local

Back up em
máquina local

ANSTO

CNEN

Tabela 4.2.1: Processo, informações comparativas, tipo de organização e fonte das informações.
a2) A determinação de quais organizações e que tipo de organizações devem ser consideradas para a intercomparação.
A escolha das organizações é efetuada com base na similaridade de objetivos a serem cumpridos. Por exemplo, na
função ensino, a principal intercomparação é efetuada com outras instituições ensino. Já na função P&D&E a principal
intercomparação é efetuada com outros Institutos de Pesquisas.
a3) A obtenção das informações comparativas é efetuada de três maneiras distintas: a primeira decorre da participação
do IPEN no Projeto de Excelência da ABIPTI. O IPEN, ao participar deste projeto, integra uma base de dados concebida
exclusivamente com a finalidade de permitir a intercomparação dos diversos Institutos associados à ABIPTI e que são
signatários deste projeto. O banco de dados fornece informações de forma estratificada. As informações podem ser
agrupadas, por exemplo, por região, ou por natureza jurídica. As informações que o sistema disponibiliza que melhor se
adequam para intercomparação, no nosso caso, refere-se à estratificação dos dados quanto a natureza jurídica. Com
isto podemos nos intercomparar com os Institutos de Pesquisa Estaduais e Federais, que possuem um modus operandi
relativamente similar ao nosso. A segunda fonte de informação é o Australian Nuclear Science & Technology
Organization (ANSTO), um Instituto com objetivos e estrutura organizacional similares ao do IPEN. As informações são
obtidas do Relatório Anual da organização que encontra-se disponível na Internet. E, em terceiro lugar, o Fórum de
Apoio Logístico, promovido pela CNEN no intuito de promover uma intercomparação de custos entre os seus Institutos e
permitir a identificação de práticas e procedimento de referência, no âmbito da CNEN. As informações a respeito da
atualização e integridade das informações comparativas encontram-se relatadas nas duas últimas colunas da tabela
4.2.1. Cabe observar, no entanto, quem 2000 somente as informações dos demais Institutos foram disponibilizados e em
2001 o Fórum não ocorreu e, portanto, não foram coletadas as informações comparativas.
a4) O principal mecanismo de internalização das informações comparativas ocorre com a divulgação do Relatório de
Gestão via Intranet, com o acesso livre a toda a comunidade. A discussão das melhorias é efetuada na reunião de
análise crítica do CTA, onde são analisados os principais resultados institucionais e propostas as ações de melhoria em
decorrência destas análises. Como exemplos de melhoria decorrente do uso das informações comparativas,
observamos ganhos em diversos aspectos no âmbito do Fórum de Apoio Logístico, conforme é apresentado na tabela
4.2.2. Como observar os ganhos são muito expressivos e, em 1999, totalizaram economias da ordem de R$ 485.000,00
além dos benefícios qualitativos.
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O Fórum de Apoio Logístico da CNEN e os ganhos para IPEN no
Descrição dos ganhos, 1999
Realização da monitoração remota “on-line”. O sistema objetivou identificar os maiores
consumidores e impedir a ultrapassagem dos valores contratados no pico. Com o apoio deste
sistema, o consumo médio em 1999 reduziu-se em relação a 1998 (gráfico 7.7.3)
Água e esgoto
Recuperação parcial da rede hidráulica para eliminar vazamentos. Consumo reduziu-se em 30%,
com economia de R$ 200.000,00 / ano.
Vigilância
Obtida redução de 9% em relação a 1998, com economia de R$ 100.000,00 / ano. (gráfico 7.7.5)
Limpeza e conservação
Obtida redução de 11% em relação a 1998, com economia de R$ 100.000,00 / ano.
Reprodução de documentos
Terceirização total dos serviços. Redução de 28% nas quantidades de cópias e economia de R$
70.000,00 / ano.
Veículos
Obtida redução de 27% nos custos de manutenção em relação a 1998, com economia de R$
15.000,00 / ano.
Valor total da economia alcançada no IPEN
R$ 485.000,00
Tabela 4.2.2: Melhorias implantadas e economias obtidas no IPEN em 1999, em decorrência da participação do Fórum de Apoio Logístico
Tópicos de intercomparação
Energia Elétrica

a5) A elaboração do Informe Anual e do Relatório de Gestão e a participação do IPEN no Fórum de Apoio Logístico
constituem os principais mecanismos que disparam o processo de obtenção das informações comparativas. A SAR é a
área responsável pela elaboração dos dois relatórios e consequentemente tem a missão de levantar as principais
informações comparativas relativas a área-fim da organização. O Diretoria Administrativa é que participa do Fórum de
Apoio Logístico. Estes procedimentos são, efetuados todos os anos,
b) Aprendizado
b1) A avaliação das práticas no Relatório de Gestão é efetuada por meio da pontuação recebida tanto no autodiagnóstico como na avaliação independente. Dependendo da pontuação recebida, ela pode ser incorporada no Plano
de Melhoria ou não. Além deste procedimento padrão, o IPEN participa ativamente através de lista de discussão e,
pessoalmente, em reunião anual na ABIPTI das discussões para revisão dos indicadores de intercomparação.
Anualmente são introduzidas melhorias na definição e cálculo destes indicadores. Por sugestão do IPEN, em 2002 foi
formalizado um Comitê Temático permanente na ABIPTI para o aperfeiçoamento dos seus indicadores de
intercomparação.
b2) A implementação das ações propostas depende de aprovação no âmbito do CTA. Uma vez aprovado o Plano de
Melhoria, podem ser montados comitês de trabalho ou podem as propostas de melhoria ser encaminhadas diretamente
aos responsáveis pela execução do padrão de trabalho.
Mecanismos de avaliação & aprendizado
Indicador

Padrão de Trabalho
Avaliação do Relatório de
Gestão – item 4.2
Reunião de discussão dos
indicadores da ABIPTI

Execução

Pontuação

CTA

SAR

Participação das reuniões

SAR

SAR

Ano

Principais Melhorias Implementadas

1998
2000

Ø
Ø
Ø
Ø

2002

Responsáveis pela
Análise Crítica

Início do Fórum de Apoio Logísitico
Adoção dos indicadores da ABIPTI para intercomparação
Adoçào do ANSTO como intercomparação internacional
Formalização de um Comitê Temático na ABIPTI para aperfeiçoamento dos indicadores de intercomparação.

Tabela 4.2.1: Gestão das informações comparativas
4.3 Desenvolvimento do Capital Intelectual
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) O desenvolvimento do capital intelectual está no cerne das principais atividades de um instituto de pesquisas, ou
seja, está inserido nos processos finalísticos da nossa Instituição. O IPEN é uma organização que processa informação,
agrega valor a essa informação, transforma-a em conhecimento, e entrega-a para seus clientes na forma de intangíveis
e tangíveis. Os principais componentes do capital intelectual encontram-se nos processos de obtenção da informação,
nos processos relativos à função P&D, Ensino e Produtos &Serviços. A informação pode ser obtida de múltiplas
maneiras: necessidades dos clientes ou do mantenedor, oportunidades identificadas em Congressos, viagens ao
exterior, cursos e treinamentos, leitura de publicações científicas ou especializadas, parceria com Universidades e
Institutos de Pesquisas nacionais ou estrangeiros. De uma forma simplificada, essa informação é processada
conjuntamente aos conhecimentos já existentes, e se transformam em novas informações e novos conhecimentos.
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Agregação de valor
Novas
Oportunidades

Ensino

Clientes

P&D&E

Produtos
e Serviços

Resultados
apropriáveis pelos
clientes

Alguns
resultados
para o cliente

• Difusão de
Conhecimentos
existentes e novos
conhecimentos
• Desenvolvimento de
produtos e serviços
novos e produtos e
serviços aperfeiçoados
• Desenvolvimento de
processos novos e
processos aperfeiçoados

• Maior
competitividade
• Melhora de
imagem
• Maior número
de empregos
• Menor
dependência
tecnológica do
exterior

Fluxo de
Informações

SIGEPI
Figura 4.3.1: processamento do capital intelectual no IPEN
O principal mecanismo de agregação de valor ao conhecimento já existente é a pesquisa e o desenvolvimento.
Essas informações e conhecimentos podem referir-se a novos produtos e serviços, novos processos ou aperfeiçoamento
dos existentes. Parte desses conhecimentos transforma-se em produtos produzidos na própria Instituição (função
Produtos &Serviços) ou podem ser transferidos para os clientes, de forma a tecnologia desenvolvida seja explorada
comercialmente pela indústria. Conhecimentos existentes e novos conhecimentos adquiridos são também difundidos
para os clientes por meio da função Ensino. Todos esses resultados podem transformar-se para o cliente em maior
competitividade, numa imagem melhorada em decorrência da participação do processo de inovação e na menor
dependência de tecnologia importada. A figura 4.3.1 apresentada anteriormente representa esquematicamente esse
processo.
a2) O SIGEPI além de constituir um mecanismo para gerenciar o próprio capital intelectual e da geração de valor para o
cliente é também um mecanismo de proteção desse capital intelectual. Uma das suas mais importantes características é
o mapeamento patrimônio intelectual do IPEN, o SIGEPI pois permite inventariar os dois tipos de produtos básicos
gerados na função de P&D&E: produtos documentados e produtos tecnológicos. Produtos documentados refere-se a
todo tipo de documentação escrita gerada no âmbito de um projeto ou de uma linha de pesquisa e produtos tecnológicos
refere-se às tecnologias geradas no âmbito desse mesmo projeto ou linha de pesquisa. Toda tecnologia gerada,
independente do estágio tecnológico avançado, para ser considerado como um resultado de um projeto, deverá ter suas
especificações técnicas definidas.
Outro mecanismo importante de proteção ao capital intelectual refere-se ao patenteamento de tecnologias. O IPEN
dispõe de uma infra-estrutura para apoiar e incentivar o pesquisador do IPEN a patentear os resultados de suas
pesquisas que assim se fizerem necessárias. A Intranet traz as explicações sobre como proceder para dar ao início a um
processo de patenteamento.
a3) Para obter o compartilhamento interno das informações e conhecimentos técnico adquiridos, três mecanismos
básicos são utilizados pela instituição: palestras de professores e pesquisadores convidados, seminários de áreas e a
revisão do Plano Diretor. As palestras de professores e pesquisadores são amplamente divulgadas via Intranet, os
seminários de áreas são normalmente divulgados localmente (não há uma divulgação institucional como no caso
anterior) e as apresentações dos responsáveis pelas Atividades do Plano Diretor, revelando o porquê determinados
resultados foram ou não alcançados.
a4) A elaboração anual do Plano Diretor exige que as informações no SIGEPI estejam atualizadas, assegurando desta
forma, que a gestão do capital intelectual da organização sejam cumpridos e as ações associadas sejam
implementadas.
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b) Aprendizado
b1) A avaliação das práticas no Relatório de Gestão é efetuada por meio da pontuação recebida tanto no autodiagnóstico como na avaliação independente. Dependendo da pontuação recebida, ela pode ser incorporada no Plano
de Melhoria ou não.
b2) A implementação das ações propostas depende de aprovação no âmbito do CTA. Uma vez aprovado o Plano de
Melhoria, podem ser montados comitês de trabalho ou podem as propostas de melhoria ser encaminhadas diretamente
aos responsáveis pela execução do padrão de trabalho. As principais melhorias recentes encontram-se na tabela 4.3.1.
Mecanismos de avaliação & aprendizado
Indicador

Padrão de Trabalho

SIGEPI
Avaliação do Relatório de Gestão – item 4.3

Ano
1999
2000
2001
2002

Preenchimento de dados relativos ao Plano Diretor
Pontuação

Responsáveis pela
Análise Crítica
CTA
Pontuação no critério

Principais Melhorias Implementadas
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Adoção dos indicadores da ABIPTI
Sistematização da coleta dos resultados organizacionais via planilha eletrônica
Aprovação, no âmbito do CTA da filosofia do SIGEPI
Implantação do SIGEPI: piloto no Centro de Engenharia Nuclear
Informatização do Plano Diretor via SIGEPI: extensivo ao todo IPEN; introduzidos dados de todo o IPEN de 2001
Início da integração dos bancos de dados ao SIGEPI

Tabela 4.3.1: Gestão do capital intelectual
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Execução
SAR
SAR

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

Pessoas

2001

5. PESSOAS
5.1 Sistema de Trabalho
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) O organograma apresentado no Perfil, organiza a Instituição distribuindo a sua força de trabalho por áreas de
execução dos programas e atividades do IPEN. No organograma atual, os níveis hierárquicos subordinados às
Diretorias são os Departamentos/Centros e as Divisões. De modo geral, à Alta Direção cabe definir diretrizes do
IPEN, proceder à avaliação dos programas e atividades, tomar medidas para o exato cumprimento desses
programas e reforçar os valores da Instituição; ao nível intermediário de liderança cabe, além da participação
crítica e apoio às decisões do CTA, a gestão técnica, administrativa, de pessoal e de infra-estrutura do órgão, de
acordo com as normas e procedimentos da Instituição.
Sendo assim, às lideranças cabe fazer a conciliação entre os interesses institucionais e os da força de
trabalho; de um lado, definem as metas a serem alcançadas pela força de trabalho, de outro lado, oferecem
condições para que essa força de trabalho desenvolva seu pleno potencial, criando um ambiente que promove a
flexibilidade, a resposta rápida e a aprendizagem favorável à iniciativa, criatividade individual e em grupo, bem
como a autonomia para que cada membro da força de trabalho, tanto das áreas fim como das áreas corporativas,
gerencie e implemente melhorias em seus processos.
Apesar do quadro permanente da Instituição estar inserido num organograma formal, este é flexibilizado
sempre que necessária a cooperação inter-disciplinar, por intermédio de Portarias da Superintendência do IPEN
formando-se comissões, comitês e grupos de trabalho multi-diretorias e multi-disciplinares. A seguir é apresentado
um esquema da relação entre o organograma formal e a cooperação interdisciplinar:

a2) Existem diversos canais de comunicação no IPEN, para troca de informações, conforme encontra-se ilustrado
na tabela abaixo:

O IPEN prioriza a manutenção, bem como a renovação e a disseminação de conhecimentos, conforme é
apresentado na tabela a seguir:
Através da Pós-Graduação, cujo corpo docente é formado, em quase sua totalidade, por funcionários do IPEN. As disciplinas oferecidas são
orientadas pelo conhecimento tecnológico e científico existentes na Instituição, e correspondem em sua maioria, às teses de doutorado defendidas pelos docentes. Dados fornecidos pela secretaria de Pós-Graduação apontam que cerca de 20,75 % dos alunos são funcionários do IPEN;

Através dos Cursos de Especialização coordenados pela Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos, que também são ministrados
pelos funcionários. Além disso, quando um funcionário recebe um treinamento externo, ele se torna um agente multiplicador do conhecimento
adquirido, procedimento previsto no Decreto nº 2029. Além da força de trabalho, participam desses cursos seus dependentes e os parceiros do
IPEN tais como: CECAE, SENAC, Fundacentro, CTMSP, Polícia Militar do Estado de São Paulo, CETESB, ESAF, SABESP, Faculdade de
Saúde Pública e Administração Regional do Butantã;
Através do Telecurso, mais uma vez ministrado voluntariamente pelos funcionários;
Através dos treinamentos “on the job” , que acontecem na ocasião do ingresso de novos funcionários, ou nas mudanças de área, ou nas
mudanças de rotinas. Nesses treinamentos, os funcionários mais experientes são designados para serem instrutores, a fim de
transmitirem os conhecimentos necessários
Mecanismos de Manutenção, Renovação e Disseminação de Conhecimento

a3) Em relação aos processos de seleção, na tabela 5.1.1 são apresentados as principais leis e decretos que
regulamentam a relação do IPEN com sua força de trabalho.
1) Lei 8.112, de 11/12/90: dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas; (alterada pela Lei no 9.527 de Dez/97 e alterações posteriores).
2) Decreto 2.271, de 07/07/97: dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e dá outras providências.
3) Critérios Normativos do CNPq, CAPES e FAPESP
4) Lei 9.608, de 18/02/98: dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.
Tabela 5.1.1 : Principais leis e decretos que regem a relação do IPEN com a sua força de trabalho

Os funcionários públicos, que representam 73,63% da força de trabalho, ingressam através de concurso
público federal, seguindo as disposições legais. Os bolsistas e estagiários, que representam 22,67% da força de
trabalho, ingressam através de seleção formal mediante entrevista e análise de histórico escolar efetuadas pelos
respectivos orientadores, devendo ser considerada a compatibilidade da formação do candidato e da sua área de
pesquisa com as áreas de interesse do IPEN. Os bolsistas e estagiários de mestrado e doutorado, além dos
processos acima, passam por exames de proficiência nas línguas inglesa e portuguesa e exame de capacidade de
desenvolvimento do plano de trabalho apresentado.
Os Comissionados e os Voluntários, que juntos representam 3,70% da força de trabalho, não participam de
nenhum processo de seleção, ingressando no Instituto através de convite.
A Instituição também pratica o recrutamento interno para suprir as necessidades dos Centros. As vagas são
oferecidas por meio do Comunicado, os empregados que preenchem o perfil se candidatam e passam por entrevista.
Os aprovados, após experiência na nova unidade, são transferidos passando a integrar o quadro de pessoal do novo
centro. Os não aprovados retornam ao Centro de origem.
A seleção de todos os professores das disciplinas de pós-graduação, bem como dos orientadores
obedece a sistemática seguinte: os interessados credenciam-se mediante o preenchimento e encaminhamento dos
formulários de Credenciamento de Orientador e de Credenciamento de Disciplina. Esses formulários preenchidos são
analisados pela Comissão de Pós-Graduação do Instituto que delibera pela inclusão ou não dos interessados no
corpo docente. Os documentos que formalizam a relação entre a Instituição e o corpo docente são os formulários de
credenciamento e re-credenciamento a cada três anos.
a4) O Decreto Nº 3.762, de 5 de março de 2001, ao regulamentar o pagamento da gratificação de desempenho
estabeleceu diretrizes a serem seguidas pelos modelos de avaliação de desempenho. Com base na legislação e nas
premissas da avaliação de desempenho por objetivos, foi elaborado o atual modelo de avaliação denominado
Sistema Gestor de Desempenho - SGD, sistema informatizado que se desdobra na metodologia para avaliação dos
funcionários e avaliação da Instituição. O SGD está sendo implantado por módulos. Em 2001, foram implantadas a
negociação de metas ou atividades, a avaliação e o recurso (primeiro módulo do SGD). A cada seis meses, pelo
menos, o funcionário tem seu desempenho avaliado e o mesmo acontece em relação à Instituição. Para o próximo
ano outros módulos serão acrescentados ao SGD, aproximando-o da avaliação 360º.
A avaliação de desempenho do corpo docente da Instituição, por não serem clientes da gestão de pessoas do
IPEN, está descrita no critério 3; quanto aos bolsistas e estagiários são avaliados pelos métodos ditados pelo órgão
financiador da bolsa, ou através de relatórios enviados às faculdades.
a5) Os sistemas de remuneração estão atrelados ao Regime Jurídico Único, conforme está demonstrado na tabela
5.1.2.
Lei No 8.691, de 28/07/93: dispõe sobre o Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das
Autarquias e das Fundações Federais e dá outras providências; (regulamentada pelo Decreto no 1.085, de 15/03/94)
Resolução No 3, de 20/12/94: fixa normas regulamentadoras para progressão no Plano de Carreiras de C&T e dá outras providências.
Medida Provisória Nº 2048-26 de 29 de Junho de 2000: dispõe sobre a criação, reestruturação e organização de carreiras, cargos e funções
comissionadas técnicas no âmbito da Administração Pública Federal direta autárquica e fundacional e institui a Gratificação de Desempenho de
Atividades em Ciência e Tecnologia (re-editada mensalmente)
Medida Provisória Nº 2229-43 de 06 de setembro de 2001: dispõe sobre a criação, reestruturação e organização de carreiras, cargos e
funções comissionadas técnicas no âmbito da Administração Pública Federal direta autárquica e fundacional e dá outras providências.
Decreto Nº 3762, de 5 de março de 2001: regulamenta a Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia e dá outras
providências.
Figura 5.1.2: Principais leis e decretos que regem a remuneração dos funcionários públicos federais da força de trabalho do IPEN

A estrutura de cargos está definida pela lei 8.691 e se aplica para a Área de Ciência e Tecnologia da
Administração Pública Federal Direta. Esse Plano de Carreiras define os pré-requisitos exigidos dos ocupantes

dos cargos; ao apresentar sete nomenclaturas de cargos, demonstra preocupação no suprimento de profissionais
generalistas, o que favorece a criação de grupos multi-funcionais e o compartilhamento de conhecimentos e
habilidades entre as áreas.
O tempo médio de permanência dos funcionários públicos federais, tem se mantido alto, aproximadamente 17
anos, razão pela qual 74,52% deles já atingiram o limite do Plano de Carreiras. Assim, 25,48% dos funcionários
podem progredir na carreira. Essa progressão é anual e tem como parâmetro o resultado das duas avaliações de
desempenho realizadas no ano e o preenchimento dos requisitos de tempo de experiência e formação escolar.
O Plano de Carreiras também enfatiza “títulos” na definição dos pré-requisitos dos cargos e prevê o adicional
de titulação e aperfeiçoamento; esse adicional cria um ambiente motivador para que as pessoas busquem o
constante desenvolvimento para a obtenção dos títulos de Doutor, Mestre e o Certificado de Aperfeiçoamento, que
garantem, respectivamente, aumentos de 70%, 35% e 18% sobre os salários base.
Como se observa, tanto o adicional de titulação quanto o adicional de mérito pelo bom desempenho estão
vinculados ao aumento do capital intelectual das pessoas.
A Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT, prevista no Plano de
Carreiras, passou em 2001 para os limites de até 35%, para o nível superior e de até15% para o nível médio, de
acordo com o resultado da Avaliação de Desempenho Individual e Institucional, na conformidade do que
estabelece a Medida Provisória Nº 2229.
Ainda no âmbito de remuneração convém mencionar que no ano de 2001 todos os funcionários (4,9% do
total) que estavam enquadrados no Plano de Carreiras como Auxiliares em C&T passaram para Assistentes em
C&T, promovendo acréscimos salariais variados nos seus vencimentos. Com essa medida foram extintos os
cargos de Auxiliar em C&T dentro da Instituição, conforme processo CNEN nº 01030.001638/1998 da Secretaria
de Recursos do Ministério do Planejamento.
Os orientadores e professores da pós graduação, que são funcionários, estão enquadrados no plano de
carreiras acima mencionado. Já os não funcionários (13% deles), ou são bolsistas pagos pelo órgão financiador,
ou pertencem ao plano de carreiras e recebem a remuneração de sua entidade de origem não tendo nenhuma
vinculação salarial com o IPEN.
Anualmente, por ocasião das comemorações do aniversário do IPEN, são utilizados os instrumentos de
reconhecimento, listados na Tabela 5.1.3.

Também como forma de reconhecimento podemos citar a gratificação percebida pelos funcionários em cargos
de chefia, "Direção e Assessoramento Superior" - DAS, em valores que variam de acordo com o nível
hierárquico da chefia ocupada.
a6) O cumprimento dos padrões e das práticas pode ser comprovado de diversas formas, dentre elas destacamos:
os meios eletrônicos; os resultados dos trabalhos concluídos; a avaliação da CAPES; a folha de pagamento; a
manutenção da certificação ISO 9002; dentre outros.
Como indicador de desempenho do SGD, pode-se apresentar o percentual de recursos impetrados nos dois
últimos processos que foi de 0,32%, portanto, um índice que demonstra que a gestão dessa prática está sendo feita
corretamente. Um outro indicador é a progressão e promoção de 12,46% dos funcionários. Finalmente, convém
destacar que a avaliação geral do Clima Organizacional, conforme de pesquisa efetuada, progrediu da faixa
Insatisfatória, com 47,37%, para Satisfatória, com 51,01%
b) Aprendizado
b1) Com exceção do SGD que é revisado semestralmente, as práticas deste item são controladas e revisadas pela
APD, APP, SCS, IP e pelo CTA do IPEN anualmente, antecedendo as Auditorias internas e externas do Sistema da
Qualidade das normas ISO 9000 e a Avaliação Cruzada do Projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica. Essas
revisões são efetuadas por Grupos de Trabalho coordenados por representantes das áreas responsáveis pelo
controle. São revisadas também após as Auditorias e Avaliação Cruzada, quando as não-conformidades e
oportunidades de melhoria detectadas são corrigidas e/ou melhoradas.
No fechamento semestral do SGD, 100% dos funcionários bem como seus gestores revisam as planilhas do
sistema eletrônico, havendo, portanto, uma prática de controle efetiva desse sistema. Todos os funcionários, a
qualquer tempo, podem ter acesso às suas planilhas.
Práticas como avaliação de desempenho, comunicação, reconhecimento, assim como a estrutura
organizacional são avaliadas a cada dois anos através da Pesquisa de Clima Organizacional. Além disso, as áreas
responsáveis pelo controle das práticas deste item dispõem de e-mails corporativos com a finalidade de receberem
críticas, sugestões e esclarecer dúvidas acerca das suas práticas de gestão.

Quanto à prática de controle do corpo docente, a cada três anos os professores e orientadores fazem o pedido
de re-credenciamento que é analisado pela CPG e deferido em função das suas atuações acadêmicas.
b2) Diante dos resultados obtidos na pesquisa de Clima Organizacional, o IPEN forma grupos de trabalho com o
objetivo de propor ações de melhoria nas dimensões que foram avaliadas como Insatisfatórias.Cita-se como exemplo
a estrutura organizacional atual, que foi implantada com base na proposta de um Grupo de Trabalho nomeado pela
Superintendência, através da Portaria nº. 09 de 21/02/2000, e também com base na experiência do Centro de
Radiofarmácia, implantado em 1998, para melhor atender aos clientes dos radiofármacos.
Cita-se também a implantação do Encontro da Direção com os Servidores e disponibilização dos Painéis de
Comunicação, que até o ano 2000 existia apenas uma unidade, na entrada do prédio da Administração, e, decorrente
de ações de melhoria da Pesquisa de Clima Organizacional, foram disponibilizados mais 16 painéis idênticos nas
entradas dos principais prédios do Instituto. Um terceiro exemplo de prática avaliada como insatisfatória foi a
avaliação de desempenho que sofreu em 2001, em função disso, grandes mudanças (vide item 5.1 – a 4).
5.2 Capacitação e Desenvolvimento
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
As atividades de educação e treinamento do IPEN destinam-se ao desenvolvimento da força de trabalho
sentido de alcance das metas institucionais e ao exercício da cidadania. A Instituição dispõe de dois mecanismos
apoio à educação e ao treinamento: o Programa de Pós-Graduação e o Treinamento e Desenvolvimento.
a1) As atividades de Treinamento e Desenvolvimento no IPEN, de acordo com o estabelecido no Manual
Qualidade do IPEN e na PG-IPN-1801, são organizadas pela APD, e seguem quatro fases que são desenvolvidas
forma seqüencial e contínua (Figura 5.2.1).
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A finalidade do LNT é: capacitar os funcionários para o desempenho de atividades que exercem e aperfeiçoar
e atualizar os conhecimentos e habilidades dos colaboradores. No LNT são definidas as falhas que vêm ocorrendo no
desempenho dos funcionários, quais os objetivos que devem nortear as ações do treinamento, quem deve ser
treinado, em quê, em que época, quem será o instrutor; as ações de treinamento partem do LNT (Tabela 5.2.1). É
tarefa do chefe de departamento/gerente de centro aprovar e priorizar o atendimento das necessidades, bem como
alocar recursos para que sejam supridas através de entidades ou instrutores externos.
a2) Através dos Cursos de Mestrado e Doutorado, em Tecnologia Nuclear e em Gestão, a Instituição prepara seus
profissionais para o cumprimento dos principais planos e metas de longo prazo, Estes cursos estão associados à
função Ensino da organização, a qual, por sua vez está conectada ao Plano Diretor da Instituição. Por outro lado, a
realização do LNT, contribui com o cumprimento das metas de médios e curtos prazos, pois considera as tarefas
realizadas pelas pessoas durante o ano.
Os novos membros da força de trabalho da Instituição, bem como os funcionários remanejados, integram-se
aos sistemas de trabalho mediante Treinamento para Recém Admitidos e Treinamento no trabalho (“on the job”),
conforme previsto na IT-IPN-1801.12.

a3) Os funcionários, assim como os alunos não-funcionários, ingressam no programa de Pós-Graduação através de
um exame de seleção; quando aprovados, os funcionários recebem estímulo por parte do IPEN através da liberação
de horas de trabalho para a participação em disciplinas e também pelo suporte em recursos como instalações e
equipamentos. Em 2001, 72 funcionários estavam matriculados no programa de Pós-Graduação.
Os alunos são avaliados, em cada disciplina, através de provas, seminários ou monografias, ficando a escolha
das metodologias de avaliação a critério de cada docente. A evolução dos trabalhos de cada aluno é acompanhada
através de relatórios semestrais submetidos à CPG.
Estando o LNT priorizado e aprovado, a APD, em conjunto com os instrutores, elabora a Programação de
Treinamento Interno e o Cronograma de Programação e Realização dos Eventos Internos e Externos. A
programação, coordenação, execução e controle do treinamento “on the job” são de responsabilidade de cada setor.
A cada necessidade identificada (Treinamento Interno), é elaborado um programa de treinamento.
O Treinamento Interno pode ser de dois tipos: Treinamentos “on the job” (ministrado por pessoas do próprio
setor) ou Treinamentos coordenados pela APD (ministrados por instrutores internos ou externos); o Treinamento
Externo atende outros tipos de necessidades. Para todos os treinamentos internos realizados são emitidos
certificados; a APD mantém os registros dos treinamentos e a experiência profissional dos funcionários.
A APD mantém parcerias com as seguintes entidades: FUNDACENTRO, CECAE-USP, IPT, Instituto Butantã,
ESAF, Secretaria da Fazenda de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de São Paulo, através da Regional do Butantã. Há
entre o IPEN e essas entidades uma troca gratuita de cursos que são oferecidos a toda força de trabalho, inclusive
para os novos membros.
Os cursos internos e externos coordenados pela APD são oferecidos nos comunicados internos, com o acesso
de toda a força de trabalho, e nos folhetos entregues a todos os funcionários públicos e estagiários sem ônus via
mala direta. Em 2001 aconteceram 18 cursos internos, que tiveram a participação de 656 funcionários e 122 cursos
externos, com a participação de 240 funcionários.
Outra iniciativa da Instituição foi a implementação do Telecurso 2000, programa que visa a formação ou
complementação educacional, em nível fundamental e médio. O programa teve início em 1999 com a implantação de
duas tele-salas e para aqueles funcionários que não possuíam condições de acompanhar o Ensino Fundamental, a
Instituição manteve durante o ano de 1999 uma sala de aula que utilizava a metodologia “História Nossa”, que faz
parte do Sistema Educativo do Telecurso. Todos os trabalhos do Telecurso no IPEN recebem a orientação de um
pedagogo, também funcionário, responsável pelas atividades didático – andragógicas. Os resultados desta prática
podem ser observados na Tabela 7.3.5.
A fase 4 do processo de Treinamento do IPEN (Figura 5.2.1) tem por objetivo: garantir que as habilidades e
conhecimentos recém adquiridos estão sendo aplicados na prática e verificar se a necessidade levantada no LNT foi
suprida com o treinamento ministrado.
Com relação às atividades de educação, treinamento e desenvolvimento das pessoas, todos os cursos,
inclusive o Telecurso 2000, são validados pelos treinandos. Se a média obtida for inferior a 70% da nota máxima da
avaliação do evento, ações corretivas são implementadas.
As opiniões são tabuladas tanto em termos percentuais quanto em termos qualitativos num relatório chamado
Síntese da Avaliação do Curso. Todas as sugestões factíveis para o aperfeiçoamento do treinamento são
implementadas. A grande maioria dos instrutores dos cursos internos aplica a avaliação de aprendizagem nos alunos,
oportunidade em que os instrutores avaliam o nível de assimilação da classe em relação ao conteúdo desenvolvido.
As chefias são informadas do resultado dessa avaliação.
Para avaliar a eficácia dos cursos do Telecurso 2000, os alunos são submetidos às provas, por disciplinas,
ministradas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, SESI - Serviço Social da Indústria e SENAI –
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Todos os resultados referentes ao número de alunos aprovados por
disciplina do ensino fundamental e do ensino médio são controlados pela APD.
Todos os cursos, internos e externos, são submetidos também aos procedimentos de Avaliação de
Aplicabilidade, também coordenados pela APD, conforme estabelecido no Manual da Qualidade do IPEN. Essa
avaliação tem por objetivo: verificar se o que foi proposto no LNT foi alcançado com o treinamento realizado; propiciar
“feedback” para o aperfeiçoamento de todas as etapas do processo de treinamento; e fazer a Síntese da Avaliação
da Aplicação em Situação de Trabalho dos Conhecimentos Adquiridos em Treinamentos.
Desse modo, cada uma das avaliações realizadas tem por objetivo identificar as oportunidades de melhorias e
implementá-las através de ações que tornem o processo de treinamento eficaz.
a4)
A fim de melhorar suas práticas de gestão e dar subsídios à implantação das normas ISO em vários de seus
centros, a Instituição vem, desde 1991, investindo na manutenção dos treinamentos que disseminam os principais
conceitos e ferramentas da Gestão pela Qualidade, tais como: Ferramentas e Técnicas para Melhoria da Qualidade,
Qualidade em Serviços – ISO 9000, Gestão da Qualidade Total e Certificação ISO 9000, Qualidade e Produtividade –
Gestão Participativa; Gestão ambiental - ISO 14000; Formação e Reciclagem de Auditores Internos da Qualidade,
Cursos promovidos pela ABIPTI e um curso interno de disseminação dos conceitos do PNQ. Em 2001 foram
oferecidos 4 internamente e 17 externamente, tendo sido treinados respectivamente 385 e 25 funcionários.
a5) Incentivando com adicional na remuneração, o Plano de Carreiras em C&T define as práticas para o
desenvolvimento pessoal e profissional do quadro permanente do IPEN (item 5.1 a 5). A atuação da APD no
processo de Desenvolvimento de Carreira acontece através de contatos individuais para esclarecimentos acerca dos

pré-requisitos, tanto para Progressão na Carreira – escolaridade e experiência – quanto para a obtenção dos
Adicionais de Titulação e/ou Especialização, bem como com a realização da programação dos treinamentos.
A Tabela 7.3.4 apresenta os resultados decorrentes do esforço conjunto entre IPEN e funcionários para o
desenvolvimento pessoal e profissional. Nessa amostra concentram-se os esforços da APD para o desenvolvimento
na carreira. Os outros componentes da força de trabalho – comissionados, voluntários, bolsistas e estagiários – por
não estarem inseridos no Plano de Carreiras, não recebem adicional na remuneração, mas têm as mesmas
oportunidades de capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento; participando dos treinamentos oferecidos.
a6) A verificação do cumprimento dos padrões de trabalho das práticas de gestão descritas nesse item estão
demonstradas na Tabela 5.2.2.

b) Aprendizado
b1) e b2) A Tabela 5.2.3 contém as informações referentes à avaliação das práticas e dos padrões de trabalho
apresentados na Tabela 5.2.2. bem como as principais inovações e/ou melhorias dessas práticas de gestão e
padrões de trabalho

5.3 Qualidade de Vida
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) A preocupação com a manutenção de um ambiente de trabalho seguro e em condições saudáveis é traduzida
com as atividades de Proteção Radiológica, Segurança no Trabalho e Exames Periódicos de Saúde.
Com relação à Proteção Radiológica, neste item são tratados os serviços relacionados com a saúde do
trabalhador do IPEN. As atividades relacionadas ao público em geral estão sendo abordadas no item 6.2 do critério 6.
No IPEN, as atividades de Proteção Radiológica são conduzidas tanto pelo Serviço de Radioproteção quanto pelo
Departamento de Radiometria Ambiental. O Serviço de Radioproteção tem por objetivos salvaguardar a saúde do
trabalhador em presença de radiações ionizantes e resguardar o ambiente de trabalho num nível de segurança aceito
pela legislação vigente. Para atender a esses objetivos, o serviço de Radioproteção dispõe de uma equipe de
supervisores de Radioproteção em cada Instalação radioativa ou nuclear do IPEN. O Departamento de Radiometria
Ambiental do IPEN, tem por finalidade realizar, a contento, os planos de Monitoração Ambiental das Instalações do
IPEN, efetuando a contabilidade dos efluentes radioativos liberados pelas Instalações do IPEN e avaliando o impacto
radiológico ambiental decorrente. Partes dos resultados referentes a essas atividades estão contempladas na Tabela
7.5.4 (monitorações e descontaminações) e nos Gráficos 7.6.1 e 7.6.2.
Apesar do Regime Jurídico Único (Lei 8112/90) não prever qualquer tipo de grupo ou comissão interna de
prevenção de acidente no trabalho, por determinação da Superintendência do IPEN, um grupo formal e permanente
de trabalho, denominado Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho (SEST), está instituído e conta ainda
com o apoio do Grupo Interno de Prevenção de Acidentes de Trabalho (GIPAT), grupo este que opera de modo
equivalente à CIPA das instituições regidas pela CLT. O SEST tem por finalidade principal ser um órgão normativo e
fiscalizador da Instituição atuando em três áreas: prevenção de acidentes; prevenção e combate a fogo e higiene
ambiental.
Na ausência de regulamentações legais aplicáveis às instituições públicas no que tange à segurança do
trabalho, o SEST segue as leis aplicáveis da CLT, no caso a Lei Nº 6.514 de 22/12/1977, as Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria No 3.214 de 08/06/1978 e atualizações posteriores. A atuação do
grupo compreende atividades preventivas efetuadas através de visitas às diversas instalações e atendimento às
situações de emergência não radiológicas na Instituição. As estatísticas globais da Instituição encontram-se na
Gráfico 7.3.2. O SEST tem como metas, a adequação de um Plano de Prevenção Contra Incêndio, a ser avaliado
pelo CQAS e aprovado pela CNEN bem como a reativação da Brigada de Incêndio, que será composta pelo GIPAT e
por dois representantes de cada área ou centro, totalizando 58 brigadistas, a serem treinados externamente ao IPEN.
O GIPAT também promove todo ano a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT),
quando são realizadas palestras educacionais de segurança no trabalho, prevenção de acidentes e de doenças.
Exames Periódicos de Saúde são parte integrante do “Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional” de
acordo com o que determina a portaria 3.214 de 08/06/78, do Ministério do Trabalho. O Exame Médico Periódico no
IPEN tem por finalidade detectar qualquer alteração de saúde do funcionário, relacionando-a, quando for o caso, com
o exercício profissional ou com as condições do ambiente de trabalho. Sua periodicidade mínima está prevista em lei.
Os exames previstos são os seguintes: exame clínico (realizado no ambulatório do IPEN, pelos médicos da
Instituição, compondo-se de anamnese e exame físico) e exames complementares (realizados por empresas privadas
contratadas). Os funcionários que exercem atividades laborais que os exponha a agentes nocivos ou riscos
específicos, poderão ser submetidos a outros exames além dos especificados, a critério médico. A Tabela 5.3.1
apresenta os exames complementares mínimos.

A Tabela 7.3.3 contem os números e tipos de exames realizados no período de 1995 a 2001. Os convocados
para os exames periódicos são os funcionários e os comissionados, uma vez que tal prática é subsidiada pelo
orçamento público e que a sua extensão caracterizaria vínculo empregatício. Os estagiários e voluntários, realizam
exames admissionais e demissionais, definidos em função da área na qual prestam serviços. Além disso, as
empresas terceirizadas são solicitadas a apresentarem o ASO dos seus trabalhadores, através dos administradores
diretos dos contratos de terceiros. A Divisão de Benefícios – APM - tem como meta, para o aperfeiçoamento do
periódico, a inclusão de exames como PSA (fosfatase ácida fração prostática) para os trabalhadores do sexo

masculino com 50 anos ou mais, e creatinina e uréia para trabalhadores com 35 anos ou mais.
a2) Quanto à forma de identificação e tratamento dos fatores que afetam o bem estar, a satisfação e a motivação da
força de trabalho, o IPEN adotou a prática da Pesquisa de Clima Organizacional (Tabela 5.3.2). Para agilizar e
facilitar a análise dos resultados, os profissionais da área de informática elaboraram um software que permite a
tabulação dos dados e a emissão de gráficos e tabelas. Os resultados obtidos nas pesquisas de 1999 e de 2000
encontram-se apresentados no gráfico polar do Gráfico 7.3.1.
a3) O IPEN, por meio da APM, conta com um Plano Médico que é mantido com recursos da Instituição e dos
funcionários; o Plano beneficia funcionários e dependentes. Como metas de melhorias para o Plano Médico está
prevista tanto a implantação do sistema telefônico gratuito de ajuda ao usuário quanto a disponibilização da rede
credenciada na Internet. O acesso dos usuários à rede credenciada se dá através de um Guia de Serviços da Rede
Credenciada, que também está disponibilizado na INTRANET do IPEN.A APM conta também com serviços
ambulatoriais, compostos por um médico, uma enfermeira, uma dentista, uma psicóloga, uma assistente social e
serviço de ambulância. A tabela 7.3.1 mostra uma estatística das consultas realizadas por esses profissionais nos
últimos cinco anos.
O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho passa pela busca da Gestão e Educação para o bem estar no
trabalho, com decisões e escolhas baseadas na cultura organizacional e no estilo de vida dos diferentes segmentos
ocupacionais de uma empresa. Dentro deste contexto, o IPEN, através da APM, adotou de uma série de ações
buscando melhoria da qualidade de vida dos seus funcionários (Tabela 5.3.3).

Uma ação que acontece eventualmente é a Campanha de Vacinação, as vacinas ministradas contra Gripe,
Hepatite e Tétano beneficiaram 1879 pessoas em 1999, e 632 pessoas em 2000, tendo sido disponibilizada a toda a
força de trabalho, bem como aos terceirizados. Outra iniciativa que tem o apoio da Instituição, bem como do CTMSP,
é o GREIC – Grêmio Recreativo dos funcionários. A Instituição incentiva a associação dos funcionários, tendo
também cedido um espaço para sua sede e para a instalação de quadra poli-esportiva, churrasqueira, etc... O GREIC
também gerencia um plano odontológico disponibilizado para os associados.
O IPEN, procurando dar um maior conforto à comunidade, viabilizou a instalação de duas agências bancárias
no Instituto: uma do Banco do Brasil e outra do Banco Real. Disponibiliza, também, através de contrato, um
restaurante com dois tipos de serviços de alimentação, um por quilo e outro um prato fixo completo, atualmente está
em R$ 4,14 por dia por funcionário. Junto ao restaurante, encontra-se também uma cantina que atende em horário
comercial. Ambos recebem acompanhamento de uma nutricionista, funcionária do IPEN.
No mês de dezembro, durante a realização de uma cerimônia natalina no auditório – Rômulo Ribeiro Pieroni,
o IPEN entrega às pessoas da força de trabalho, bem como aos terceirizados, um brinde de um produto sazonal.
Algumas outras facilidades colocadas à disposição da força de trabalho são: manutenção de uma farmácia;
sala de Vídeo e TV; sala de ginástica; corretora de Seguros; serviços de Despachante; vídeo Locadora; campo de
Bochas, quadra Poli-esportiva; sala de Jogos e vendas esporádicas de artigos diversos. Salientam-se se ainda o
horário de trabalho flexível com possibilidades de ausência de até 40 horas para compensação futura ou antecipada.

a4) A Tabela 5.3.4 demonstra a verificação dos Padrões de Trabalho e das Práticas de Gestão desse sub-item.

b1) e b2) A Tabela 5.3.5 contém as informações referentes à avaliação das práticas e dos padrões de trabalho
apresentados na Tabela 5.3.4 bem como as principais inovações e/ou melhorias dessas práticas de gestão e
padrões de trabalho.
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6. PROCESSOS
Os Centros do Instituto executam atividades dentro das três funções básicas do IPEN (ver perfil), chamados
macroprocessos finalísticos. Seus principais produtos são realizados a partir da adoção de uma “Abordagem de
Processo” (Figura 4.1.1).
As ações descritas nos critérios 2, 3 e 4, estabelecem as diretrizes para a identificação, estabelecimento, controle,
divulgação e melhoria desses processos, com base no conceito de ligações entre os principais processos e a
percepção de suas abrangências (Figuras 4.1.1 e 6.1). Dentro dos princípios de responsabilidade social e foco no cliente
e outras partes interessadas, o IPEN considera também, os requisitos regulamentares e estatutários necessários para o
atendimento a normas, regulamentos e legislação relacionados às suas atividades (Figuras 6.2.3 e 6.2.4).
Todos os processos principais, de apoio, processos relativos aos fornecedores e processos de administração de
recursos financeiros são definidos (Tabelas 6.1.4 a 6.1.7) e devidamente documentados e formalizados segundo as
diretrizes do SGI IPEN, conforme descrito no critério 4.
Os clientes e outras partes interessadas desempenham um papel significativo na definição dos requisitos como
entradas para os processos (Figura 4.1.1). A monitoração da satisfação dos clientes e outras partes interessadas exige
a avaliação de informações relativas a percepção dessas partes de como foram atendidos os requisitos, bem como em
que grau suas necessidades e expectativas foram atendidas (critério 3). Os processos de controle, análise crítica e de
aprendizado mostram a preocupação constante com a melhoria contínua da eficácia e eficiência da Instituição mediante
a medida dessa percepção (fig 4.1.1).

Figura 6.1 – a “Abordagem Focada no Cliente e Outras Partes Interessadas”

6.1 Gestão de Processos Relativos ao Produto
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) Os projetos de produtos realizados no Instituto são função dos macroprocessos finalísticos do IPEN que,
genericamente, podem ser representados nas quatro categorias da Tabela 6.1.1.

Dentro deste conceito os principais processos do IPEN estão relacionados às diferentes categorias de produtos
oferecidos e atendem ao interesse de diferentes tipos de clientes (ver perfil). Esses processos são originados
principalmente das necessidades identificadas junto aos seus clientes, mercado, sociedade, requisitos regulamentares,
legais e das estratégias estabelecidas pelo alta direção (Figuras 4.1.1, 6.2.3, 6.2.4 e critérios 1, 2 e 3).
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•

Projeto de Produtos e Processos nas Funções P&D&E e Produção e Prestação de Serviços
O projeto de novos produtos e dos processos relacionados às funções P&D&E e Produção e Serviços, atendendo às
diretrizes descritas no Manual de Gestão Integrada do IPEN, observa as fases do processo de “Planejamento da
Realização do Produto”, utiliza a metodologia do ciclo PDCA, conforme Tabela 6.1.2.

•

Projeto de Produtos e Processos na Função Ensino
O projeto de novos produtos e dos processos da função Ensino segue uma metodologia semelhante à utilizada para
as funções P&D&E e Produção e Prestação de Serviço. No entanto, as diversas fases do ciclo PDCA têm
características específicas.
O Programa de Pós Graduação, principal atividade de ensino, é regido pelo Regulamento e Normas do Programa
de Pós-Graduação (CPG) do IPEN, que são estabelecidos pela Comissão de Pós-Graduação do IPEN em conformidade
com a Resolução da Pró-reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo.
As características dos cursos e oferecimento de novas áreas e disciplinas surgem para adequação às novas
realidades do Instituto, cujos requisitos são trazidos e/ou retroalimentados pelo corpo docente e discente, alta direção
do Instituto ou pelo resultado das avaliações externas. A partir desses requisitos são definidas as linhas de pesquisa, os
programas, o processo de seleção de candidatos, os orientadores, o corpo docente e as disciplinas, discutidos dentro
das reuniões ordinárias e extraordinárias do CPG. Qualquer resolução ou mudança deve ser referendada pela Comissão
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de Pós Graduação da USP. Esses processos, depois de aprovados, são divulgados a partir do manual disponível na
Secretaria de Pós-Graduação e na home-page do IPEN na Internet.
Em se tratando da Iniciação Científica, os alunos iniciam suas atividades como estagiários sem ônus,
concorrendo depois a bolsas institucionais patrocinadas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do
CNPq (PIBIC), que visa a preparação de jovens pesquisadores.
Com referência aos projetos de produtos e processos e o atendimento dos requisitos ambientais, de saúde e
de segurança (operacional e de trabalho), foi ressaltado no perfil a necessidade e a prática (Figuras 6.2.3 e 6.2.4) do
cumprimento de normas nacionais e internacionais.
a2) Os projetos são gerenciados segundo padrões de trabalho e práticas de gestão definidos e apresentados nas
Tabelas 6.1.4 a 6.1.7. Cada projeto tem seu tempo de ciclo definido nas fases do ciclo PDCA (Tabela 6.1.2). Dentre
outros, os seminários de atividades são oportunidades para transferência de lições para outros processos.
Para assegurar que os produtos sejam entregues aos clientes, mercados e sociedade, isentos de nãoconformidades, o IPEN, à partir da abordagem de processo (Figura 4.1.1), utiliza o processo da Figura 6.1.5.
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Na Tabela 6.1.3 mostra-se também alguns mecanismos para repasse das informações utilizados por diversos
setores da Instituição.

Apoiando esse processo, destaca-se o Sistema de Tratamento de Não Conformidade e Melhoria Contínua –
TNCMC, gerenciado à partir de um software desenvolvido na Instituição. As práticas de gestão e padrões de trabalho para
esse sistema são definidos nos procedimentos PG-IPN-0301, PG IPN-0801, PG-IPN-0802 e PG-IPN-0803.
a3) O modelo de gerenciamento de processos segue o sistema de gestão, baseado em processo (Figura 4.1.1); os
principais processos, práticas de gestão e padrões de trabalho utilizados para executar os macro - processos
finalísticos do IPEN, estão apresentados nas Tabelas 6.1.4 a 6.1.7.
Os processos, definidos como processos padrão (IT-IPN-05.01.01) estão agrupados em: atividades de gestão (de
responsabilidade da Direção) – critérios 1, 2 e 3; provisão de recursos (gestão de recursos) – critérios 4, 5 e 6; produção
e prestação de serviços (realização do produto) – critério 6; medição (medição, análise e melhoria) – Controle ou
Aprendizado de cada Critério.
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Na tabela 6.1.8 apresenta-se detalhes de alguns processos executados por Centros de Pesquisa e Ensino
referentes às diversas categorias de produto, requisitos a que esses processos são submetidos e indicadores de
desempenho.

Estabelecimento dos Padrões de trabalho
Os principais padrões de trabalho deste item (Tabelas 6.1.4 a 6.1.7), são estabelecidos por meio de normas
técnicas, regulamentos, especificações, procedimentos, limites númericos de aceitação, especificação de
equipamentos, etc... , para atendimento aos requisitos das normas de conformidade que regem as atividades do IPEN
(Figura 6.2.4), requisitos regulamentares, legais e estatutários. No caso de se ter indicadores estabelecidos (Tabela
6.1.8), os seus níveis de desempenho são definidos por meio de metas nos Planos Diretor, de Negócio e/ou de Ação do
Centro (critério 2), analisando-se os referenciais comparativos e de excelência, conforme descrito no critério 4. Quando
se trata de informações qualitativas, são analisados, em reuniões de análise crítica, os dados históricos para se
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estabelecer as novas projeções de padrões. Os principais resultados obtidos e tendências encontram-se nos gráficos e
Tabelas do item 7.5.
§ Grau de aplicação das práticas de gestão
A aplicação das principais práticas de gestão definidas anteriormente e adotadas em processos de projeto de
produtos e serviços está discriminada na tabela 6.1.9.

a4) Verificação dos Padrões e Práticas de Gestão nas Ativ. de P&D&E, Prod. e Prestação de Serv.
A verificação do cumprimento dos padrões de trabalho e das práticas de gestão e o acompanhamento da
implementação das ações preventivas/corretivas e melhorias é realizada rotineiramente conforme os procedimentos
documentados para Tratamento de Não Conformidade e Melhoria Contínua e, com freqüência pré definida pelos setores,
conforme o procedimento documentado PG IPN 0103.
Além desta prática, para cada atividade do Plano Diretor do IPEN os responsáveis por elas apresentam anualmente
os resultados e as metas esperados (seminário anual de avaliação); atividades cujo conceito for considerado
insatisfatório devem ser reavaliados pelos participantes do mesmo, pelo centro mais envolvido e pelo CTA.
No caso de projetos de P&D&E financiados por órgãos de fomento, há critérios definidos por eles. Parte do sistema
de acompanhamento das práticas de gestão está exemplificado na Tabela 6.1.10.

Controle da Práticas de Gestão nas Atividades de Ensino
Em todas as atividades de ensino há regulamentos que norteiam os processos associados. Um dos requisitos
fundamentais é a existência de uma Comissão de Pós-Graduação do IPEN. As decisões e recomendações das
reuniões são indicadas em deliberações e documentadas na forma de Atas. A cada cinco anos há um recadastramento
geral das disciplinas e dos orientadores do programa. A avaliação deste processo é realizada pela Coordenação de
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Cursos de especialização, treinamento e aperfeiçoamento são
controlados pela DE&ICT.
b1) O processo na busca da melhoria contínua no IPEN é baseado no ciclo PDCA ( Figuras 6.1.2).
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Figura 6.1.2 – Ciclo PDCA Institucional

b2) Principais Inovações e/ou Melhorias das Práticas de Gestão e dos Padrões de Trabalho

6.2 Gestão de processos de apoio
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) A Figura 6.2.1, representa o processo de identificação das necessidades do IPEN para a implantação dos seus
processos de apoio.
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Os principais processos de apoio no IPEN e seus respectivos subprocessos e sua interação com os processos de
realização do produto estão mostrados na Figura 6.2.2. Nas tabela 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6 relaciona-se as práticas de
gestão e padrões de trabalho referentes a esses processos.

Figura 6.2.1 – Processo de Identificação da Necessidade, Projeto e Implantação dos Processos de Apoio.
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a2) O IPEN se utiliza dos mecanismos ilustrados nas Figuras 6.2.1, 6.2.3 e 6.2.4 para identificar as necessidades dos
clientes, dos mercados, da sociedade e dos processos, para estabelecer os requisitos dos novos processos de apoio.
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Figura 6.2.3 – Principais Requisitos
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Figura 6.2.4 – Principais Requisitos

a3) Os principais padrões de trabalho dos Processos de Apoio, são estabelecidos para atender requisitos de normas de
conformidade utilizadas pelas unidades do IPEN (NBR ISO 9001:2000, NBR ISO/IEC 17025, CNEN IN 01, CNEN NN
1.16, dentre outras) requisitos regulamentares e estatutários e legislação vigente (trabalhistas, ambientais, segurança e
saúde no trabalho, radioproteção, etc.), ver Figuras 6.2 3 e 6.2.4.Os indicadores estabelecidos e seus níveis de
desempenho são definidos por meio de metas, analisando-se os referenciais comparativos e de excelência (ver critério
4). Alguns exemplos de ações implementadas são: implementação do SGI; consolidação do Sistema de Documentação
Informatizada e o desenvolvimento e implementação do Sistema de Controle de Calibração de Equipamentos,
Manutenção Preventiva e Manutenção Corretiva.
a4) O sistema de cumprimento das práticas de gestão ocorre por meio da aplicação do Ciclo PDCA (Figura 6.1.2). A
implantação de ações após a análise crítica de controle, é efetivada por meio de planos de ação, onde são
estabelecidos prazos e responsáveis, efetuando-se seu acompanhamento por meio do Sistema de Auto-Avaliação ou
Auditorias Internas. Os indicadores estabelecidos e seus níveis de desempenho são definidos por meio de metas,

analisando-se os referenciais comparativos e de excelência (ver critério 4).
b) Aprendizado
b1) O processo de avaliação das Práticas de Gestão e dos Respectivos Padrões de Trabalho deste item é realizado
conforme demonstrado na Tabela 6.2.2 por meio da aplicação do Ciclo PDCA Institucional (Figura 6.1.2) ou do Sistema
baseado em Processos do SGI do IPEN (Figura 4.1.1), completando o ciclo.
b2) Principais Inovações e/ou Melhorias das Práticas de Gestão e dos Padrões de Trabalho
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6.3 Gestão de Processos relativos a fornecedores e parceiros
a) Definição, Execução e Controle das Práticas de Gestão
a1) A execução dos processos de aquisição de produtos e serviços da Instituição cumprem as exigências legais
definidas pela Lei No. 8666/93. Os fornecedores do ipen são classificados em três categorias: Fornecedor tipo A (para
produtos e/ou serviços com alta qualificação e que não podem trazer riscos às atribuições do ipen); Fornecedor tipo B
(para produtos e/ou serviços com qualificação e que não devem trazer riscos às atribuições do Ipen) e Fornecedor tipo C
(para produtos e/ou serviços que não trazem nenhum risco às atribuições do ipen. Finalmente, os procedimentos do
processo de gestão de compras encontram-se definidos no Manual de Gestão Integrada do Ipen (PG-IPN-0601-03; PGIPN-0603-03; PG-IPN-0603.02-04; PG-IPN-0603-08 e PG-IPN-0601-04).
a2) Para aferir o cumprimento das diversas fases da gestão de compras, é efetuada uma conformidade no processo (PGIPN-0601-04); esse é um pré-requisito para colocar o pedido no fornecedor, e funciona como uma auditoria interna da
ADC. A gestão de compras sofre auditorias internas (da qualidade, da CNEN/Sede) e externas (Fundação Vanzolini, do
Tribunal de Contas da União (TCU), do CISET/Governo Federal, e avaliação cruzada no Projeto de Excelência na
Pesquisa Tecnológica da ABIPTI). O indicador utilizado no controle é a eventual ocorrência de não conformidades,bem
como Relatórios de Auditorias. As melhorias implantadas estão apontadas no item 6.3 – b 2.
a3) No que concerne ao contínuo aprimoramento de seus fornecedores, a gestão de compras interage no sentido de
adotar frequentes contatos através do comprador, desde a colocação do pedido até sua entrega e aceitação definitiva
pelo requisitante. Os mecanismos de avaliação encontram-se listados na tabela 6.3.1.

a4) Os valores disponibilizados para as aquisições (Tabela 7.4.2) originadas das licitações processadas em 2001
mostram que houve um incremento de 10% em relação a 2000 e 24% se comparado a 1999 (melhoria de aproveitamento
dos recursos). Os fornecedores alcançaram a pontuação mínima necessária (Gráfico 7.4.1), para manterem-se
qualificados no fornecimento de produtos e serviços. A consolidação dessas avaliações é efetuada anualmente (julho). A
avaliação de desempenho dos fornecedores está classificada segundo os tipos de produtos e serviços fornecidos.
A aplicação das principais práticas adotadas na gestão de compras, estão discriminadas na tabela 6.3.2.

a5) O sistema de acompanhamento das práticas de gestão está exemplificado na tabela 6.3.3., cujas rotinas
asseguram de cada uma das práticas seja seguida.
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b) Aprendizado
b1) A Tabela 6.3.4 contém as informações referentes à avaliação das práticas e dos padrões de trabalho apresentados
na Tabela 6.3.3.
b2) Principais Inovações e/ou Melhorias das Práticas de Gestão e dos Padrões de Trabalho

6.4 Gestão Financeira
a) Definição, Execução e Controle nas Práticas de Gestão
a1) As diretrizes a serem seguidas na gestão financeira do IPEN são estabelecidas pela alta administração, cabendo à
Divisão Financeira a sua execução, após aprovação pela mantenedora (CNEN), do orçamento previamente
elaborado.Uma vez definidas as prioridades na utilização dos recursos a Divisão Financeira do IPEN segue as normas
estabelecidas pela União, já que está integrado ao SIAFI ( Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal).Os recursos financeiros são administrados pela mantenedora, que os libera somente após a comprovação dos
compromissos assumidos, o que reduz os riscos financeiros para o IPEN na gestão e aplicação. Após a utilização dos
recursos orçamentários e financeiros, a Divisão de Finanças do IPEN presta contas à sua mantenedora, bem como à
União , no cumprimento das normas estabelecidas pelo SIAFI, decretos e leis pertinentes à contabilidade pública.
a2) O IPEN, sendo uma Autarquia Federal é gerido por recursos advindos de duas fontes: recursos orçamentários e
convênios com outras entidades governamentais.Os recursos orçamentários são liberados pela mantenedora, após
negociação prévia do orçamento anual, onde são levados em consideração os objetivos estratégicos adotados pela alta
direção. Tendo em vista que a utilização de recursos orçamentários são insuficientes ao alcance da realização dos
projetos de pesquisas, o IPEN, através de seus pesquisadores, capta recursos junto à agências de fomento nacionais e
internacionais.
a3) As operações de rotina são suportadas por meio do orçamento de custeio, sendo que o orçamento de projetos está
voltado para a ampliação e instalação de laboratórios, aquisição de novos equipamentos, bem como à manutenção e
ampliação das instalações prediais do Instituto. A gestão dos recursos adquiridos junto às agências de fomento, bem
como a prestação de contas de sua aplicação são de responsabilidade e competência dos pesquisadores, junto aos
órgãos financiadores.
a4) O principal objetivo da Divisão Financeira do IPEN tem sido o de adequar os gastos ao orçamento previamente
aprovado e negociado pela Direção do Instituto, cumprindo a rigor as normas estabelecidas por lei na execução e
demonstração da utilização dos recursos orçamentários viabilizando, desta forma, o funcionamento do processo
produtivo e de pesquisas de acordo com os objetivos e metas estabelecidas.
b) Aprendizado
b1) Os órgãos responsáveis pelo controle das atividades da Divisão Financeira do IPEN são: Setorial Contábil da
CNEN; Auditorias externas da CNEN; Auditoria da Secretaria do Controle Interno do Ministério da Ciência e Tecnologia e
Tribunal de Contas da União.
b2) O aprendizado na Gestão Financeira do IPEN tem sido constante , pois desde 1987, ano em que o SIAFI foi
implantado, sucessivas mudanças foram introduzidas com vistas ao melhoramento do seu funcionamento.
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Gráfico 7.1.1: Índice de satisfação por produto e
serviços
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Gráfico 7.1.2: Índice de satisfação por aspecto
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Da mesma forma como por produtos e serviços,
todos os aspectos pesquisados encontram-se
acima da meta governamental de 70% de
satisfação. Um aspecto novo foi introduzido na
pesquisa de 2001: assistência técnica.
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Gráfico 7.1.3: Pesquisa de satisfação dos
convênios
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Em 2000 quatro itens encontravam-se abaixo
da meta de 70% de satisfação do governo
federal (os quatro com 67% de satisfação e
33 de insatisfação) . Em 2001 somente dois
itens encontravam-se abaixo da metas
(ambos com 69% de satisfação e 31% de
insatisfação).
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Gráfico 7.1.4: Número de reclamações dos clientes
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O número absoluto de reclamações dos clientes
diminui em 2001 cerca de 50% em relação a 2000
e 40% em relação 1999. Esse é um resultado
expressivo, na medida que a quantidade de
radioisótopos e radiofármacos tem crescido mais
de 10% ao ano.
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Gráfico 7.1.5: Evolução do número de pacientes
atendimentos
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Os resultados mostram uma tendência de crescimento
constante dos pacientes atendidos anualmente pelo IPEN,
as taxas de crescimento anuais são superiores a 10%. Um
milhão e oitocentos e setenta mil pacientes se beneficiaram
dos produtos fabrcados pelo IPEN em 2001.
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Gráfico 7.1.7: Índice de aprovação de propostas de
produtos
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O IPEN atua no Brasil inteiro, mas 78% dos seus
radiofármacos são comercializados na região
Sudeste e Sul.

Após 1998 o IPEN recupera tendência crescente na
aprovação das propostas encaminhadas para os clientes
de seus produtos.
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Gráfico 7.1.8: Índice de aprovação de propostas
serviços
Da mesma forma com produtos, a partir de 1998,
retoma-se a tendência de aprovação de propostas
encaminhadas aos clientes relativos às consultas de
prestações de serviços.
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Gráfico 7.1. 9: Perfil dos visitantes brasileiros
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Gráfico 7.1.10: Número de visitantes do IPEN segundo
sua nacionalidade
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Os resultados mostram o aumento do número de
alunos-visitantes de escolas e Universidades e de
visitantes de Instituições privadas bem como uma
discreta redução do número de participantes de
cursos e instituições públicas.
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Apesar do aumento do número total de visitantes, a visitação
no IPEN em 2001 foi prejudicada pelo programa de redução
no consumo de energia elétrica, uma vez que algumas
instalações limitaram os dias para visitação.
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Gráfico 7.1.11: Número de palestras, participantes
por palestra e público total das palestras
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Entre 1999 e 2001 constata-se uma relativa
estabilidade do número de palestras, participantes
por palestra e o público presente.

BOM

1
1999
2000

Palestras

2001

Participantes por palestra
Público

100%

Gráfico 7.1.12: Canais pelos quais o IPEN torna-se
conhecido
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A Escola foi o canal pelo qual 41% dos entrevistados
conheceram o IPEN, seguido da televisão com 18% e jornais
e revistas em terceiro lugar, com 16%.
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Gráfico 7.1.13: Quantidade de matérias divulgadas,
por canal de comunicação
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Gráfico 7.1.14: Número de stands montados em
eventos externos
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Gráfico 7.2.1: Recursos obtidos do mantenedor e captados
de agências de fomento versus faturamento

Recursos Financeiros
(em milhares de Reais)
R$25.000,00

BOM
R$20.000,00
R$15.000,00

Agências de Fomento

O faturamento da instituição e orçamento do IPEN tem
apresentado com crescimento contínuo; os recursos de
agências de fomento apresentam-se com tendência crescente
desde 1999.

Faturamento

R$10.000,00

Índice de aproveitamento de
recursos financeiros disponibilizados

Orçamento (s/ folha)

BOM

100,00%

2001

2000

1999

1998

1997

R$-

1996

R$5.000,00

98,00%
96,00%

Gráfico 7.2.2:
Índice de aproveitamento dos
recursos disponibilizados

94,00%

O aproveitamento dos recursos orçamentários
vem crescendo desde 1999 e em 2001 chegou a
99,995%, ou seja, praticamente todo recursos
recebido é aproveitado, sem devolução para a
União

90,00%

Captação de recursos:
mantenedor

100%

92,00%
1999

60%
40%
20%

Orçamentários

2001

Gráfico 7.2.3: Evolução dos recursos recebidos do
mantenedor
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orientação para o curto prazo .

0%
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Recursos totais por Força de trabalho

BOM

R$80.000,00

Gráfico 7.2.4: Captação de recursos por força de
trabalho

R$60.000,00
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O decréscimo observado em 2001 deve-se ao
aumento mais significativo do número de
integrantes da força de trabalho. O valor do
IPEN está acima da média estadual mas abaixo
da média federal
Captação de recursos:
faturamento
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Gráfico 7.2.5: Crescimento da participação do faturamento
no orçamento global
A participação do faturamento no orçamento do IPEN, em
2001, está no mesmo patamar dos demais Institutos
Federais. Excessivo nível de participação do faturamento
pode ser prejudicial a um Instituto de Pesquisas por orientálo em demasia para o curto prazo (não é o caso do IPEN,
mas pode ser o caso dos Institutos Estaduais).
Tabela 7.2.1: Evolução dos recursos recebidos e a receber

A receber
Recebido
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1994
14,2%
85,8%

1998
5,7%
94,3%

2000
2,8%
97,2%

BOM
BOM

COMPARATIVO ENTRE A EVOLUÇÃO DE INDICADORES E OS PREÇOS PRATICADOS PELO
IPEN

200

Gráfico 7.2.6: Comparativo da evolução dos preços
do IPEN e outros indicadores econômicos

Dólar Comercial Venda

150

IGP-M (FGV)

O gráfico mostra que em caso de mudanças na
economia (desvalorização do dólar ou de aumento
custos na área médica) o IPEN procura absorver
parte dos custos e não transferir para os clientes,
imediatamente, os impactos externos adversos,
contribuindo para seu papel social na sociedade.

percentágem

100

Gerador de
Tecnécio
50
Radioisótopos
Primários

1

1

1

0

0

0

l/

r/

t/
u

ju

o

0

1

0

/0
n

b
a

ja

0

0

0

0

l/

r/

t/
u

ju

o

9

0

9

9
9

/0

t/

n

b

ja

a

9
l/

u

ju

o

8

9
9

9

/9

t/

r/

n

b
a

ja

8

8

8

9

9

l/

u

ju

o

7

7

/9

r/

n

b
a

7

9

9

l/

t/

r/

9
ja

u

b

ju

o

a

6

7

6

/9
n

6

9

9
ja

9

l/

r/

t/
u

b

ju

o

5

6

5

5
9

/9

t/

n

u

ja

a

9
l/
o

4

5
9
ju

9

/9

t/

r/

n

u

ja

a

9
l/
ju

o

b

4

0

-50
mês/ano

77..33 R
Reessuullttaaddooss rreellaattiivvooss ààss ppeessssooaass
Missão

Gráfico 7.3.1 Clima organizacional
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Definição de objetivos
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A questão social (benefícios)

Os esforços de melhoria na gestão dos RH
do IPEN encontram-se no caminho certo:
em seis aspectos, com destaque para a
questão benefícios, a satisfação dos
funcionários do IPEN melhorou e não
houve piora em nenhum dos demais
aspectos pesquisados em relação à 1999.
A partir de 2000 a pesquisa passou a ser
realizada a cada dois anos.

Estilo de chefia

40%
20%
Critério de escolha de chefia

Integração entre as áreas
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70

50
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40
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Os resultados atingidos em 2000, o menor desde
1993. Em 2001 a metodologia foi alterada e
passaram a ser configurados como AT todos os AT
ocorridos no IPEN independentemente de serem
decorrentes das atividades trabalhistas ou não.
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Gráfico 7.3.2: Número de acidentes de trabalho
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Gráfico 7.3.3: Evolução do quadro titulado

80%
60%

O número de doutores, máxima titulação reconhecida na
Instituição, vem aumentando em termos absolutos. O
número de mestres tem se mantido relativamente estável
(com leve decréscimo), porém o número de graduados
com ou sem especialização diminuiu mais do que
aumentou o número de titulados.
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Gráfico 7.3.4:
benefícios
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Os investimentos em benefícios concedidos pelo
mantenedor vêm decrescendo anualmente e está
abaixo da média dos Institutos estaduais e
federais. Observa-se em 2001 uma reversão da
tendência de baixa dos investimentos em
benefícios pelo mantenedor no IPEN.
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1998

1999

2000

IPEN

média Instituto Federal

média Instituto Estadual

maior valor ABIPTI

2001

Consultas ambulatoriais
1996 1997 1998 1999
médicos

3169 2439 1732 1663

atendimentos
medicina
medicina
ocupacional/estagiários e
bolsistas
psicóloga
1229 1127 697 505
dentista
enfermagem
procedimentos
enfermagem
pacientes
enfermagem
assistência social
visitas domiciliares

614 743 427

58
2734

Tabela 7.3.1 Consultas Ambulatoriais
2000 2001
1280
684
1134
871 1038
255 443
2846

O apoio à força de trabalho do IPEN vem aumentando desde
1999. Em 2001, alguns indicadores foram revistos bem
como novos indicadores foram introduzidos .
Tabela 7.3.2 Abonos
Em 2001 os indicadores relativos aos abonos foram revistos
no intuito de obter informações mais detalhadas a respeitos
dos abonos. Essa modificação
impossibilitou a
intercomparação dos resultados com anos anteriores.

3286
2460
405

776 586
19

perícias médicas

65

saídas de
ambulâncias

60

EVENTO
Tratamento de saúde, código 24(>
> que 1 dia)

Dias Abonados
7405

Tratamento de saúde, código 33(<
< que 1 dia)

1694

Doença em família, código 25

689

Realização de exames periódicos, código 33

578

Afastamento acidente de trabalho, código 04

158

Total

10514

1000

100
acima de 50 mSv

10

entre 50 e 20 mSv
entre15 e 20 mSv
entre 10 e 15 mSv
entre 5 e 10 mSv

1

entre 0 e 5 mSv

Gráfico 7.3.5: Número de pessoas
por faixa de dose
O limite legal de dose para um
trabalhador da área nuclear é de 50
mSv. Os três casos de maior dose em
2000 e 2001 estão abaixo do limite de
dose
nacional
permitido
para
trabalhadores.
Todos
os
trabalhadores que atuam em áreas de
risco são monitorados (o número de
pessoas
monitoradas
está
aumentando
em
função
do
crescimento
da
demanda
dos
produtos fabricados pelo Centro de
Radiofarmácia. Apesar deste fato os
níveis de doses estão muito abaixo
do limite legal).

Obs.: o gráfico é do tipo logarítmo para destacar as contagens das diferentes escalas. Importante esclarecer que
apesar da linha de base corresponder a um, os valores igual a zero estão plotados como unitário. Não há nenhum
caso de dose para a escala acima de 50mSv.
Quadro 01:
Resultados
Relativos ao
Programa de
Dependência
Química

Em 2001 foram relacionados 51 dependentes de drogas, sendo que 24 foram
acompanhados pelo PDQ em 2001 (63% dependentes de álcool, 21% álcool associado a
outras drogas, 16% poli - dependentes). Destes, 92% tiveram algum tipo de tratamento (75%
internação, 9% tratamento ambulatorial, 8% acompanhamento interno), enquanto 8% se
recusaram a participar do programa. Os resultados alcançados foram:
• 38% estão abstinentes de drogas psicoativas (recuperação);
• 41% estão recaídos;
• 21% nunca pararam de usar drogas;
Vale ressaltar, que a estatística mundial de recuperação de dependentes de drogas é
de 30%.
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Tabela 7.3.3: Exames periódicos e respectivos
1
funcionários avaliados

Horas de cursos e treinamento

120

Discriminação

1996

1997

1998

2000

2001

Hemograma
completo
VDRL+VDRL ABS
Glicemia de Jejum
Contagem plaquetas
PPF
Urina I
Colesterol
total+fração
Triglicérides
creatinina
Ácido úrico
uréia
ECG
Chumbo
TGO
TGP
Fosfatasse alcalina
bilirubinas
Proteínas
totais_frações
coagulograma
Lípides totais
VHS
Avaliação
oftalmológica
Dosagem de flúor
urina
T3
T4
TSH
EEG
Audiometria tonal
Audiometria vocal
colposcopia
colpocitologia
Rx de Tórax
Dosagem de
Mercúrio
Colinesterase
Plasmática

1056

1182

1110

1089

1089

1056
1056
1056
1056
1056
523

1182
1182
1182
1182
1182
884

1110
1110
1110
1110
1110
865

0
1089
38
1089
1089
937

0
1089
38
1089
1089
937

523
523
523
523
523
39
39
39
39
39
0

884
884
884
884
884
18
18
18
18
18
0

865
865
865
865
865
14
260
260
260
260
260

937
28
937
28
937
18
590
590
590
590
590

937
28
937
28
937
18
590
590
590
590
590

24
24
24
0

24
24
24
0

25
25
25
0

28
28
28
37

28
28
28
37

128

121

6

310

310

82
82
82
17
97
97
359
359
0
0

117
117
117
15
235
235
362
362
0
0

196
196
196
37
130
130
327
327
0
0

132
132
132
37
304
304
317
317
1089
13

132
132
132
37
304
304
317
317
1089
13

0

0

0

43

43

1999

2000

2001

20
12
36
38
04
110
03
09
0
12
08
03
11
133

03
07
00
03
01
14
01
10
01
12
07
03
10
36

1
1
0
2
1
5
2
11
2
15
5
4
9
29

100
Hor
as 80
por
ano60
40
20
0
1998

Especialização

Mestrado

Doutorado
Total Geral

Cargo
Técnicos
Tecnologistas
Auxiliares em C&T
Assistentes em
C&T
Analistas em C&T
Total
Técnicos
Tecnologistas
Analistas em C&T
Total
Tecnologistas
Pesquisadores
Total

2000

2001

horas da força de trabalho em cursos e eventos

Gráfico 7.3.6: Horas de cursos e treinamento por força de
trabalho
Em 1999 ocorre um pico nas horas em cursos e
treinamento, tendo em vista três razões básicas: a
grande busca dos quadros da instituição da obtenção da
especialização (vide tabela 7.3.4), a procura pelos cursos
do Telecurso 2000, cujos resultados são apresentados na
tabela 7.3.5, e os treinamentos relacionados ao Sistema
da Qualidade. Em 1999 o IPEN obteve a certificação do
sistema da qualidade da sua produção de radioisótopos.
Importante esclarecer que não estão inclusas nesses
indicadores as horas referentes à participação dos
funcionários do IPEN nos cursos da Pós-Graduação do
IPEN. Em 2001 o nível de investimentos em termos de
treinamento e capacitação retornou ao patamar
apresentado em 1998.
Observamos na tabela 7.3.3 a retomada integral dos
exames periódicos dos funcionários do IPEN em 2000,
de acordo com as características dos diversos grupos de
trabalho. Observamos também, nesse ano, a introdução
de novos exames foram nas rotinas desses exames:
raios X de tórax, dosagem de mercúrio e colinesterase
plasmática. Em 2001 reproduziu-se padrão alcançado em
2000.

Tabela 7.3.4. Promoção na titulação
Titulação

1999

Na tabela 7.3.4 constatamos uma redução significativa
dos quadros da instituição que melhoraram sua titulação.
A diminuição ocorre basicamente na solicitação da
especialização, uma vez que, conforme já citado no item
5.2, apenas 4,2% dos funcionários ainda não obtiveram
tal adicional. Por outro lado, mestrado e doutorado
permanecem
relativamente
estáveis.
Este
fato
correlaciona-se com as horas de treinamento
apresentadas na Gráfico 7.3.6.

1

Em 1999 somente 206 funcionários (todos
atuantes das áreas de risco) passaram pelo
exame periódico.
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Tabela 7.3.5 – Resultados do Telecurso 2000
Ensino Fundamental
Inscritos
Evasão
Não prestaram exame
Eliminaram
Ensino Médio
Inscritos
Evasão
Não prestaram
exame
Eliminaram

69
5

145
3
0
60

1999
100%
2%
0
41,4%

1999
100%
7,2%

82
19
21
26

2000
100%
23,2%
25,6%
31,7%

37
2

2000
100%
5,4%

56
2

2001
100%
3,6%

0

0%

6

16,2%

28

50%

27

39,1%

14

37,8%

26

46,4%

Gráfico 7.3.7: Número de horas em capacitação
no exterior

Horas de capacitação no exterior
BOM
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Apesar do decréscimo nas horas de treinamento
no exterior, observa-se o aumento da
participação do mantenedor nos treinamentos
do exterior e a manutenção da AIEA como maior
parceiro nos investimentos de capacitação dos
RH do IPEN.
Gráfico 7.3.8: Número de viagens de capacitação
ao exterior por tipo de capacitação
O número de eventos atingiu um pico em 2000 e
em 2001 ficou um pouco acima do patamar de
1998.
Capacitações internacionais, em número de
eventos
80

BOM

60
40
20
0
1998

1999

visita técnica
cursos, estágios e trein.
pós-doc
workshop

2000

2001

conferência/simpósio
reunião técnica
palestrante
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Gráfico 7.4.1: Avaliação dos fornecedores
Resultados relativos à função Ensino
120

BOM

100

BOM
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60

Número de
orientações
de mestrado
concluídas
por total de
TNSE

1999

40

2000

20

2001

0,08
0,06
0,04

0

0,02

IPEN

média Instituto Federal

0,00

média Instituto Estadual

1997

1998

1999

2000

2001

maior valor ABIPTI

Os resultados em 2001 mostram um aumento
significativo
do
número
de
fornecedores
credenciados, assim como também houve uma
melhoria da avaliação dos fornecedores: o número
de fornecedores para as faixas mais altas de
pontuação aumentou no ano 2001 Nenhum
fornecedor recebeu pontuação menor do que a
mínima (80).

Gráfico 7.5.1: Número de orientações de mestrado por
total de TNSE
Em 2001 houve um aumento maior do número de
TNSE ocasionando uma interrupção na ascendência
no indicador; por outro lado o IPEN é referência no
âmbito da ABIPTI em 2001.

Tabela 7.4.1: Licitações processadas
Dispensa normal
Dispensa requerida
Inegibilidade
Convite
Tomada de preço
Concorrência
Suprimentos de fundos
Pregões
Total

1999
1062
17
03
139
06
04
43

2000
1347
10
14
190
14
04
49

1274

1628

22000011
11334477
2299
1177
118811
1133
0055
7799
1100
11668811

BOM

0,08
0,07

Número de

0,06

orienta-ções

0,05

de
doutorado
por total de
TNSE

0,04
0,03
0,02
0,01

IPEN

0,00

média Instituto Federal

média Instituto Estadual

Observamos na tabela acima a manutenção do
número total de procedimentos de aquisições.
Porém, em termos financeiros constata-se um
incremento nos valores envolvidos nas aquisições,
com destaque especial no aproveitamento desses
recursos conforme se depreende da tabela 7.4.2

1999
2000
2001

2000

2001

Gráfico 7.5.2: Número de orientações de doutorado
por total de TNSE

Tabela 7.4.2: Aproveitamento das requisições
Valor
Valor devolvido
disponibilizado
à união
R$19316735,02
7112,34
R$21843837,05
12145,27
R$23994929,12
1244,15

1999

maior valor ABIPTI

A evolução da tendência em 2001 sofre interrupção
pelo aumento do número de TNSE no IPEN.

Percentual de
aproveitamento
99,6%
99,4%
99,995%
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Tabela 7.5.1: Comparativo da avaliação CAPES do
programa da Pós-Graduação do IPEN
Avaliação

1998

2001

Curso

MSc

1995
Phd

Nota

Nota

UFMG
IME

C
D

-

3
3

4
3

UFRJ
IPEN/USP

A

A

5

6

A

A

5

6

UFPE
COPPE -RJ

A

-

5

5
7

IF - USP

Resultados relativos à função P&D&E
Gráfico 7.5.4: Núm. de convênios com Universidades
O número de convênios do IPEN com Universidades
aumentou entre 1999 e 2000. Em 2001 não foram
estabelecidos novos convênios com universidades
mas iniciaram-se novos convênios com outras novas
organizações-parceiras (SENAI, CENDOTEC e outros
que não foram incluídos na estatística abaixo).

7
BOM

12

A partir de 2001 foram incluídos dois novos programas de
Pós-Graduação para intercomparação. Esses programas,
mesmo não sendo possuindo programas específicos de
pós-graduação na área nuclear foram selecionados para
benchmarking para o aperfeiçoamento da Pós-Graduação
do IPEN.
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Gráfico 7.5.5: número de convênios com Empresas
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Em 2001 o número de convênios com empresas sofre
leve decréscimo, interrompendo ascendência iniciada
em 1998.
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Gráfico 7.5.3: Evolução do índice de alunos da PósGraduação por Quadro permanente
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Tabela 7.5.2: outros indicadores de resultados da
função ensino
2000

3

12

O IPEN apresenta um índice de alunos por quadro
permanente maior do que o ANSTO nos últimos quatro
anos.

1999

9

14

10
5

0
1998

1999

2000

2001

Gráfico 7.5.6: Trabalhos publicados em eventos
internacionais
A tendência dos trabalhos internacionais descontinuou em
2001 sua tendência crescente pelo aumento do número
de TNSE na Instituição.

BOM
Número de
trabalhos
publicados em
eventos
internacionais por
total de
TNSE

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10

1

A avaliação CAPES é realizada a cada três anos. A
nota máxima é sete.

IPEN

0,00

média Instituto Federal
média Instituto Estadual
maior valor ABIPTI
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1999

2000

2001

Gráfico 7.5.10: Trabalhos por funcionário permanente:
comparativo com o ANSTO

Gráfico 7.5.7: Número de publicações internacionais
O IPEN vem apresentando tendência crescente na
produção de publicações internacionais mesmo
com o aumento do número de TNSE em 2001; o
IPEN é referência no âmbito da ABIPTI.

Desde 1999 o desempenho do IPEN, em termos de
trabalhos por quadro permanente tem sido superior ao do
ANSTO.
Índice de publicações em periódicos por funcionário
do Quadro Permanente
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Gráfico 7.5.8: Trabalhos publicados em eventos
nacionais
Em 2001 o desempenho apresentou-se superior a
média dos Institutos Estaduais. É o tipo de
publicação
que
recebe
menor
prioridade,
comparando-se com as publicações internacionais.

Gráfico 7.5.11: Publicações por funcionário do quadro
permanente: comparativo com o ANSTO
Em 2001 o IPEN volta a apresentar um desempenho
superior ao do ANSTO, em termos de desempenho de
publicações por funcionário do quadro permanente.
Índice de trabalhos em Congressos por
funcionário do Quadro Permanente
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Gráfico 7.5.9: Número de publicações nacionais
Gráfico 7.5.12: número de patentes
Vale a mesma observação efetuada para o gráfico
7.5.8.

BOM
Número de
publicações
nacionais
por total de
TNSE

O número de pedidos de depósitos de patentes do IPEN
em 2001 reverteu tend6encia negativa; está acima do
patamar dos Institutos Estaduais mas abaixo dos Institutos
Federais e do maior valor da ABIPTI.
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2000

2001

bactérias

Tabela 7.5.3: Principais tecnologias desenvolvidas e
respectiva Atividade do Plano Diretor, em 2001
Tipo
processo
processo

processo
processo
processo
processo
produto
processo
processo

Descrição
Desenvolvimento do processo de polimerização de acetato de
vinila em solução, emulsão e massa por radiação gama.
Metodologia e otimização do sistema de irradiação de
líquidos com aumento da eficiência do sistema construído e
desenvolvido
Obtenção de sistema de liberação controlada, contínua e total
de drogas a partir de hidrogéis de PVAL.
Processo de radioesterilização para tecidos do Banco de
Tecidos
Desenvolvimento dos métodos de padronização do 51Cr e
153Sm.
Métodos de medidas de fluência de nêutrons utilizando folhas
de ativação e detectores tipo SPND.
Protótipo de irradiador de nêutrons rápidas para
caracterização de materiais
Radiografias induzidas por nêutrons

Ativ

Prótótipo de amplificador isolador de sinais dinâmicos

21

produto

Reatímetro digital para testes de reatores de potência

21

processo

Processo de tratamento superficial de ligas de Fe-Cr-Al

32

processo

Métodos de caracterização química, eletroquímica e
morfológica de eletrocatalisadores de células PEN
Protótipo de célula combustível tipo PEM para aplicações
estacionárias e veiculares
Sintetizados e caracterizados química e morfologicamente
componentes de células tipo SOFC
Compósitos cerâmicos de Alumina e Nitreto de Silício

2
produto
2

processo

2

produto
processo

33
33
33
34

produto

Metodologia para utilização de rejeitos de fábrica de papel em
cerâmicas de revestimento
Obtenção de biocerâmicas porosas para uso em implantes

6

produto

Curativos avançados para queimados

6

prod/proc
produto

Desenvolvimento de equipamento e processo de produção
automática de curativos para queimados
Elástico odontológico livre de nitrosaminas desenvolvido

produto

HMSPP resina de polipropileno com carac. reológicas inéditas

processo
processo

Protótipo para extrusão de fibra desenvolvido e fibra ótica
polimérica
Síntese do HMSPP

12

produto

Mapeamento do antimônio no Estado de São Paulo

12

processo
prod/proc

Modelagem diagnóstica e prognóstica da qualidade da água
em áreas de captação superficial
Turfa como bioadsorvedor de metais tóxicos

processo

Novo método de purificação de nitrato de tório

40

processo

Processo de precipitação seletiva para obtenção de nitrato de
tório a partir do hidróxido

40

2

6
6

processo

Sistema para automação de medidas de corrente por câmaras
de ionização
Protocolo modelo para preparação/controle de radiofármacos
baseados em anticorpos monoclonais p/ imunocintilografia
Síntese grupo prostético p/ radioiodação indireta de peptídeos

produto

MIBG marcado com I123

15

processo

Sistema para irradiação de Xe para produção de I123

17

produto

Desenvolvimento de modelos de animais de terapia gênica

18

processo

Incremento da prod. industrial de hormônio de cresc. humano

18

processo

Síntese e purificação de tireotrofina humana recombinante

18

processo

Síntese e purificação de prolactina humana recombinante

18

processo

Síntese de uma miotoxina da serpente jararacussu em

19

processo

produto

6

34
34
37
37
37
37
37
37
38
38
38

(tabela 7.5.3 continuação)

Resultados relativos à função Produtos e Serviços
Gráfico 7.5.13: Evolução da produção do gerador de
Tecnécio 99

Gráfico 7.5.14:
marcados

Evolução

da

produção

de

kits

Desde o início da década de 80 o IPEN vem
apresentando uma produção crescente do gerador
de Tecnécio 99. No entanto, a partir de 1996, a taxa
de crescimento aumenta significativamente, e
desde então a produção vem crescendo a uma taxa
superior a 10% ao ano

A produção de substâncias marcadas, a partir de 1997,
apresenta um salto significativo, e, posteriormente, passa
apresentar um crescimento médio alinhado com o
crescimento da produção do gerador de Tecnécio.
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Tabela 7.5.4: Produtos e serviços diversos
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
Monitorações de área e de pessoal (unidades)
Monitorações "in vivo" (unidades)
Descontaminações
Atendimento a emergências (unidades)
Dosimetria termoluminescente (unidades)
Cálculo de blindagens (unidades)
Cálculo de dose interna
Elaboração de planos de transporte de material radioativo (unidades)
Liberações de transporte
Análises radiométricas ambientais
Análises radiotoxicológicas (unidades)
Produção de pastilhas dosimétricas (unidades)
Calibração de instrumentos (unidades)
Irradiação de dosímetros e amostras (unidades)
Elaboração de procedimentos
Participações em intercomparações
Rejeitos sólidos compactáveis (m3)
Rejeitos não compactáveis (ton)
Rejeitos líquidos (m3)
Pára-raios (peças)
Detetores de fumaça (peças)
Fontes seladas exauridas (peças) - (TBq)

1996

1997

1998

1999

406
8508
11

402
9687
25
1800

560
8230
23
7010
6

752
9574
17
31079
6

3

1

977
903
36000
1612
40000
5
5
50
3,6
0,2
1270
1500
715 (86)

1266
242
29756
1837
10000
1
2
12,2
3,1
0,25
1241
2186
180
(18,11)
7 (140)
0,02
(0,7)
1999
16150
680
160
1999
4807
2375
2069
10

1100
36000
1400
35000

36000
1108
35000

1
3,3
2,3
973
1411
125
(10,2)

Agulhas de Ra-226 (embalagens de 700kg) - (GBq)
Rejeito biológico (m3) - (MBq)
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS
Esterilização de material médico-cirúrgico (peças)
Irradiação de cabos (km)
Fontes seladas de irídio-192
REATOR 2
Energia dissipada (MWh)
total de horas em operação
total de amostras irradiadas
Elementos combustíveis fabricados

0,2

0,2

1996
24500
1500
169
1996

1997
18000
180
172
1997
4090

6

10

1998
22500
117
210
1998
6795
2505
2530
4

2000
2001
145300 230000
824
950
12850
3758
15
13
33084
22000
3
1005
980
1
2
1250
1568
750
919
1218
20000
43000
1807
1615
15560
21800
154
5
5
6,6
12
1
1
0,013
0,06
1070
1061
2160
1791
733
446
(111,3)
(105)
0,2 0,9 (92)
2000
10500
7265
145
2000
5400
2400
1846
6

2001
14710
11733
175
2001
3900
1950
1300
10

77..66 R
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Dose equivalente efetiva no grupo crítico devido à
liberação de efluentes líquidos
Dose equivalente efetiva no grupo crítico devido à
liberação de efluentes gasosos

8

19

15
10,2

10

2,9

2
2000

1998

Ano

2000

1998

1996

1994

1992

1990

4
4,0
3,2
3,13,8 3,3

0

2,32,73,2
2,82,22,5

0
1988

2,2

1996

2,4

3,3

2,7

1994

4,74,3

5,6

1992

1,72,91,9

4

1990

5

7

6

1988

Dose equivalente
efetiva
(10-4 mSv)

20

5,6
(10-5 mSv)

Dose equivalente
efetiva

8

Ano

Gráfico 7.6.2: Dose equivalente efetuado no grupo crítico devido
à liberação de efluentes líquidos
Gráfico 7.6.1: Dose equivalente efetuado no
grupo crítico devido à liberação de efluentes
gasosos

Os resultados tanto para os efluentes líquidos e gasosos
-4
encontram-se na faixa de 10 mSv. Esses resultados estão
muito abaixo do limite legal para o público, no caso, 1 mSv.
Observação: todos os resultados relativos às publicações,
trabalhos em eventos, mestrados e doutorados apresentados em
7.5 são também considerados resultados da sociedade pois

2

O desempenho em 2001 foi menor do que nos anos anteriores para que o IPEN pudesse cumprir suas metas no racionamento de energia
elétrica.
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Tabela 7.6.1: Apoio à Incubadora CIETEC
1997
1998

2000

2001

Acordo com o SEBRAE-SP, SCTDE, USP, IPT
and CNEN para a criação do CIETEC – Centro
Incubador de Empresas Tecnológicas
Inauguração do CIETEC com seis empreendores
já incubados e 15 empresas incubadas até o final
do ano
Ampliação da capacidade da incubadora CIETEC
com o apoio financeiro da SCTDE/SP, FINEP e
SEBREAE/SP para 64 vagas distribuídas em
quatro modalidades de incubação: préincubação; empresas residentes, incubadora
tecnológica de software e empresas não
residentes. Ao final do processo seletivo 43
empresas encontravam-se incubadas neste ano.
Com recursos da ordem de R$ 1 milhão, na
FINEP, SEBRAE/SP e SCTDE, o espaço do
CIETEC, destinado à incubação de empresas,
foi triplicado, passando de 1200m2 para 3600
m2. Ao final de 2001 53 empresas
encontravam-se incubadas.

1
4
-

1
4
-

Credenciamento ISO 17025
Planos de Negócio
Grupos de trabalho corporativos
Nº de Servidores treinados e cadastrados no
TNCMC
Nº de Servidores treinados na ISO 9000
Nº de Servidores treinados na ISO 14000
Nº de não conformidades: Auditorias Internas
Nº de não conformidades: Auditorias
Externas
Nº de máquinas com acesso ao TNCMC
Nº de Usuários do TNCMC
Nº de Centros na Intranet
Nº de Laboratórios na Intranet
Nº de Centros no SGI
Nº de Laboratórios no SGI
Nº de Laboratórios reconhecidos pela AIEA

1
7
25

3
10
115

5
11
160

35
101
-

190
4
6

275
2
222
36

300
20

8
98
2
1
-

45
147
8
5
5
5
-

69
326
11
12
8
9
1

90
400
11
12
9
12
3

2002
(meta)
4
4
1
Obtenção
2005
1
8
12
220

Tabela 7.7.3: Processos de Informação e documentação
científica
1999
2000
2001
Usuários inscritos
Freqüência
Orientação a usuários
Empréstimos
Consulta on-line
Fotocópias
Curso para usuários

1595
14789
7008
5800

1685
16595
7082
5736
3751
62348
3 (86)

54800
2 (45)

1896
17406*
7623
6156
9300
40274
3(108)

*: horário de funcionamento alterado devido ao racionamento de energia (Meio
período nos meses de férias e fechada na hora do almoço)

Gráfico 7.7.1: Entrada de materiais e equipamentos no IPEN
Praticamente 90% dos materiais do IPEN são recebidos
diretamente pelas áreas-fins do IPEN (Centros), o que significa
que a maior parte dos materiais e equipamentos recebidos não
ficam estocados no almoxarifado central do IPEN.
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1
-
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Centros Certificados ISO 9000
Centros em Certificação na ISO 9000
Instalações Certificadas junto a CNEN
Licenciamento junto ao IBAMA
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400000

KWh 300000

2001

1997

500000
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Durante todo o período de vigência do
racionamento da energia elétrica o IPEN
conseguiu superar sua meta, isto é o consumo
ficou abaixo da meta.

Tabela 7.7.1: Indicadores relativos à certificação de sistemas,
credenciamento de ensaios e licenciamento de instalações

1994

Gráfico 7.6.3: Meta de redução no consumo de
energia elétrica

77..77 R
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1993

constituem externalidades das funções P&D&E e
Ensino, ou seja, são resultados da organização
disponibilizados para toda a sociedade em
decorrência do exercício das duas funções
citadas.

Gráfico 7.7.2: Pontuação da Gestão do IPEN
segundo Critérios de Excelência do PNQ

Gráfico 7.7.5: Despesa média de vigilância por área
Apesar do fórum não ter
se realizado em 2001, o
IPEN continuou a coletar
os dados. Os consumos
de
energia
elétrica
reduziram
significativamente
em
2001
face
ao
racionamento

Vigilância: despesa média por área média vigiada período diurno

Em
2001 o IPEN não realizou o autodiagnóstico. Em compensação o Relatório de
Gestão foi avaliado por consultoria especializada
de larga experiência nos Critérios da FPNQ
contratada exclusivamente para essa finalidade.
Nota-se que apesar dos Critérios de Excelência
tornarem-se cada vez mais exigentes ano após
ano, a pontuação da gestão do IPEN cresceu
entre 1998 e 1999 e em 2001 praticamente
manteve-se praticamente estável apresentando
apenas um discreto decréscimo.
350
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Em decorrência deste racionamento o consumo de água também
caiu, uma vez que uma das principais fontes de consumo – o reator
IEA R1 reduziu sua operação e, conseqüentemente, suas
necessidades de refrigeração (a água).
Gráfico 7.7.6: despesa telefônica por funcionário do
quadro permanente
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Gráfico 7.7.3: Consumo de energia elétrica por
área construída
Energia Elétrica: Consumo em KWh/m2 por área construída
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Gráfico 7.7.4: Consumo de energia elétrica por
usuário
Consumo médio em KWh por usuário
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Gráfico 7.7.8: Média de gastos com custeio em apoio
telefônica nos
logístico por usuário
últimos
três
anos.
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Gráfico 7.7.7: Consumo de água e esgoto
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Tabela 7.7.4: Evolução da infra-estrutura de
informática
Ano

Nº. de
micros

Nº. de
pontos
de rede

N. de
usuários
da rede

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

150
330
500
612
693
740
815
1.015

75
125
475
581
658
703
770
800

120
380
650
879
962
1.180
1250
1.500

Nº. médio de
conexões à
rede interna
no horário de
pico
38
122
208
276
306
380
420
494

Nº. médio de
conexões à
Internet no
horário de pico

Vel. no
backbone
principal
(Mbps)

Vel. de
saída
p/USP
(Mbps)

2
18
52
104
114
140
160
224

10
10
10
100
100
100
100
100

10
10
10
10
10
10
100
100

Todos os indicadores da infra-estrutura de informática
do IPEN apresentaram uma evolução positiva nos
últimos cinco anos.

BOM

Gráfico
7.7.9:
Distribuição
dos
recursos
orçamentários (exclusive folha de pessoal)
Distribuição orçamentária
(s/ folha de pagamentos)

Tabela 7.7.5: Índice de operação da rede
100%

Índice de operação da rede

2000
94%

2001
97%

80%

R $ 6 . 4 8 2 , 8 7
R $ 1 1 . 8 0 0 , 0 0
R $ 1 0 . 2 6 2 , 0 1

R $ 1 2 . 9 6 0 , 0 0

Custeio da produção
radioisótopos

Tabela 7.7.6: Aperfeiçoamento dos sistemas de
informação

60%

40%

Infra-estrutura e
gestão
Custeio e
investimento

R $ 6 . 2 3 2 , 1 6
R $ 7 . 4 4 3 , 0 0

Desenvolvidos
Melhorados
Alterados
Adaptados
Relatórios

2000
8
2
13
8
13

2001
0
5
16
4
7

Tabela 7.7.7: Atividades de Engenharia de Infraestrutura
2000
Engenharia Civil
atendimentos a chamados
2325
obras projetadas
11
obras fiscalizadas
2
Engenharia Elétrica
atendimentos a chamados - telefonia
1175
atendimentos a chamados - elétrica
1752
(instalações externas)
atendimentos a chamados - elétrica
1131
(instalações internas)
serviços corretivos/preventivos
62,7%
novas instalações
37,3%
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R $ 6 . 5 1 7 , 0 0

R $ 6 . 1 4 9 , 6 3

20%
R $ 2 . 5 8 7 , 2 2

R $ 4 . 2 6 7 , 0 0

R $ 4 . 8 6 3 , 0 0

R $ 2 . 2 1 3 , 9 4

0%
1998

1999

2000

2001

A
distribuição
percentual
dos
recursos
orçamentários nos últimos quatro anos demonstra
uma redução na alocação percentual de recursos na
área de infra-estrutura e gestão. Em contrapartida
houve aumento na participação de recursos para as
atividades finalísticas da Instituição, evidenciando
uma otimização na eficiência da distribuição dos
recursos financeiros.

GLOSSÁRIO
A
AAC
ABACC
ABIPTI
ADC
ADF
ADM
AIEA
ANSTO
ANVISA
AP
APD
APM
APP
ARCAL
ASO
BPF
BPL
BSC
CAC
CAMB
CAPES / MEC
CASI
CASMIE
CATMAT
CBM
CCN
CCTM
CECAE / USP
CEFET
CEN
CEP
CETESB
CIETEC
CISET
CLA
CNEN
CNPq
CPG
CQAS
CQMA
CQUAL
CR
CRPq
CTA
CTMSP
CTR
DE
DE&ICT
DIDC
DITEC
DPE
DSR
ESAF
FAPESP
FATEC
FINEP
FPNQ
FUNDACENTRO
GDACT
GIPAT
GREIC
I
IBAMA
IP
IPA
IPM
IPT
IRD

Diretoria de Administração - IPEN
Divisão Comercial - IPEN
Agência Brasileiro Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais
Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa tecnológica
Divisão de Compras - IPEN
Divisão Financeira e Contábil - IPEN
Divisão de Patrimônio e Almoxarifado - IPEN
Agência Internacional de Energia Atômica
Australian Nuclear Science & Technology Organization
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Assessoria de Recursos Humanos - IPEN
Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos - IPEN
Divisão de Benefícios - IPEN
Divisão de Registros e Pagamentos - IPEN
Acordo Regional de Cooperação para Promoção da Ciência e Tecnologia Nuclear na América Latina
Atestado de Saúde Ocupacional
Boas Práticas de Fabricação
Boas Práticas de Laboratório
Balanced Scorecard – Painel de Bordo Corporativo
Centro de Aceleradores Ciclotron - IPEN
Comitê de Avaliação do Meio Ambiente - IPEN
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Comitê de Avaliação de Segurança - IPEN
Comitê de Avaliação de Serviços de Monitoração Individual Externa – norma do IRD / CNEN
Cadastro de Materiais do Governo Federal
Centro de Biologia Molecular - IPEN
Centro de Combustível Nuclear - IPEN
Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais - IPEN
Coordenadoria Executiva de Cooperação Universitária de Atividades Especiais
Centro Federal de Educação Tecnológica
Centro de Engenharia Nuclear - IPEN
Comitê de Ética na Pesquisa - IPEN
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
Centro Incubador de Empresas Tecnológicas
Controladoria Interna Setorial do Governo Federal
Centro de Lasers e Aplicações - IPEN
Comissão Nacional de energia Nuclear
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Comissão de Pós-Graduação - IPEN
Coordenação da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança - IPEN
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