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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, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de São Paulo - SCTDET-SP e associada à
Universidade de São Paulo - USP na sua finalidade de ensino. Desde novembro de 1982, o IPEN é gerido técnica e
administrativamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e vinculado ao Ministério de Ciência e
Tecnologia - MCT do Governo Federal. Localizado no campus da USP, o IPEN ocupa uma área de cerca de 500.000
m2, sendo que seus laboratórios e instalações totalizam 101.000 m2 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
constitucional da União. O monopólio é exercido pela CNEN que recebe os valores orçamentários do MCT, prioriza e
os distribui entre as suas controladas. O Instituto busca captar recursos de outras fontes, por meio do
estabelecimento de parcerias e junto às agências de fomento. Pode-se considerar que os principais concorrentes do
IPEN, na captação de recursos junto a órgãos de fomento, sejam as Universidades e os demais Institutos de
Pesquisas.
Em 2002, o IPEN produziu radiofármacos para cerca de 250 hospitais e clínicas em todo o Brasil, o que
permitiu o atendimento de cerca de 2 (dois) milhões de pacientes; prestou serviços de irradiação de 12.285 km de
cabos e fios elétricos para a indústria brasileira; esterilizou por irradiação 22.800 produtos médicos, farmacêuticos e
biológicos; produziu 1.160 publicações científicas, manteve 404 alunos em seus cursos de pós-graduação,
conceituados como “de excelência” pela CAPES-MEC; outorgou 22 títulos de doutorado e 52 de mestrado; e prevê,
para o segundo semestre de 2003, a conclusão da construção de um irradiador multipropósito de Cobalto-60 de
100.000 Ci, que prestará serviços relevantes para diversos segmentos da indústria nacional.
Algumas conquistas do IPEN em 2002, exemplo de sua busca contínua de melhoria do desempenho, são: a
Medalha de Prata recebida no ciclo 2002 do PPQG; a obtenção da segunda maior pontuação entre os Institutos de
Pesquisa avaliados pela ABIPTI; e os Certificados de Sistema da Qualidade – NBR ISO 9001:2000 expedidos pela
Fundação Vanzolini para os Centros CR, CAC, CEN e CRPq. Vale a pena citar a participação de 4 projetos do IPEN,
sobre um total de 22 apresentados no evento First Brazilian Technology Day, promovido pela Embaixada do Brasil em
Washington e pelo NIST, o que demonstra a relevância do Instituto no cenário tecnológico nacional. Em 2003 o IPEN
recebeu o Prêmio Master de Ciência e Tecnologia – 2003.
•

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 desse setor tem
permitido ao Instituto conduzir pesquisas e desenvolvimentos em diversas áreas.
Atualmente, o IPEN desenvolve suas atividades produzindo conhecimentos científicos, desenvolvendo
tecnologia, gerando produtos e serviços e formando pessoas 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:
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
2002 houve um crescimento de 155% na produção e distribuição de radioisótopos e radiofármacos, realizada
pelo IPEN em todo o território nacional, sendo que cerca de 95% do faturamento do IPEN é proveniente da
comercialização desses radiofármacos;
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, nessas áreas do conhecimento;
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;
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;
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
obtém significativo 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 AIEA;
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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 mais de 1.000 títulos de Mestrado e Doutorado. O Mestrado Profissionalizante, iniciado em 1999, já
outorgou 49 títulos de mestrado. O ensino na Graduação, iniciado em 2000, teve prosseguimento em 2002
com o oferecimento de 23 disciplinas para a grade de optativas da Pró-Reitoria de Graduação da USP,
atendendo 111 alunos de diferentes unidades da Universidade.
•

PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO
O quadro da força de trabalho do IPEN é composto por profissionais com quatro tipos de vínculos com a
organização. O perfil desse quadro de colaboradores encontra-se apresentado na Tab. 1. O quadro permanente conta
atualmente com 1.084 funcionários estatutários e vinculados ao RJU (Lei 8.112 de 11/12/1990), a média de idade do
quadro permanente é de 45 anos. A distribuição dos funcionários está apresentada na Tab. 2.
Universo
nº
%

Força de trabalho
Funcionários Públicos Federais
Comissionados
Bolsistas e estagiários
Trabalho Voluntário
Total

1084
14
584
45
1688
nº

Quadro Permanente do IPEN
Quadro Permanente da CNEN

1.084
2.662

Plano de Carreira para a área de C&T

64,22 %
0,83 %
34,60 %
2,67 %
100%

Doutores
Mestres
Nível Superior com especialização
Nível Superior
Nível Médio & Fundamental
Número de funcionários analfabetos

%
40,72 %
100 %

Tabela 1: Perfil da força de trabalho do IPEN, 2002

•

%

Pesquisa em Ciência e Tecnologia 11,81 %
Desenvolvimento Tecnológico 53,60 %
Gestão, Planejamento e Infra-estrutura em C&T 34,59 %
Nível de Escolaridade
nº
157
157
148
27
595
0

Tabela 2: Plano de Carreira e Nível de Escolaridade

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 (finalização de construção prevista para o 2º semestre de 2003);
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 em informática. A
Biblioteca do IPEN dispõe de uma expressiva coleção de relatórios técnico-científicos, coleções de relatórios de
segurança de usinas nucleares, entre outros; o acervo está representado no quadro abaixo.
Acervo da biblioteca “Terezine Arantes Ferraz” - IPEN
Monografias (teses,conferências, etc). – 26.487 itens
Assinaturas de periódicos correntes (papel) – 74 títulos
Acesso eletrônico aos periódicos – 1.200 títulos
Relatórios técnicos científicos – 585.475 itens
Bases de dados em CD-ROM – Metadex, Inis, Inspec,
Bases de dados on-line: Inis, Metadex, Energy, Web of
outras INSPEC.

Participação em sistemas nacionais de informação:
Catálogo Coletivo Nacional de Periódicos – CCN;
Biblioteca base COMUT;
Base da Produção Técnico - Científica e Artística da USP;
Suporte bibliográfico para os serviços de informação do
CIN/CNEN-RJ e sistema CNEN;
Sistema Internacional de Informação Nuclear (INIS) com sede

Consulta a periódicos eletrônicos – Portal CAPES,PROBE,
Banco de Dados Nucleares(AIEA)
Cursos sobre a metodologia da pesq. bibliográfica e
trabalhos científicos

em Viena (IAEA);
Sede do Banco de Dados Nucleares espelho; (AIEA);
Consórcio PROBE;
Projeto de teses digitais da USP.

Na área de informática, o IPEN conta com uma rede local onde todas as unidades de pesquisa e
administrativas estão interligadas.
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O parque atual possui as seguintes características:
Nº de prédios interligados ⇒
Forma de interligação ⇒
(e interligação à Internet via FAPESP)
Nº de pontos de rede ativos ⇒
Forma de interligação (interna) ⇒
Nº de servidores de rede ⇒

•

Nº de usuários cadastrados ⇒
Disponibilidade da rede ⇒
Índice de operação rede/ano ⇒
Nº de microcomputadores ⇒
Nº de impressoras ⇒

22
± 10km - fibra óptica
± 800
± 40km-par trançado
12

1.500
7 x 24
97%
± 1.000
± 600

FATURAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Nos últimos seis 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 Tab. 3; em 2002, essa
participação do IPEN foi de 91%. Na Tab. 4, encontram-se discriminados os recursos recebidos pelo IPEN, em 2002,
segundo sua origem e o faturamento da Instituição, decorrentes dos seus produtos e de serviços prestados.
Ano

Orçamento global por origem

Federal de Fomento

Clientes

Obs.: Os valores faturados pelas unidades
controladas pela CNEN, são depositados
diretamente em conta corrente da União.

Valor dos
recursos (R$)

%

CNEN (pessoal e benefícios)
77.580.000 69,15 %
CNEN (custeio)
28.359.000 25,28 %
Sub-total 105.939.000 94,43 %
FAPESP
5.487.500 4,89 %
AIEA
10.000 0,01 %
CNPq
277.000 0,25 %
FINEP
479.900 0,43 %
112.193.400 100%
Total
Faturamento do IPEN por
Valor dos
%
natureza da organização
recursos (R$)
pública
3.937.845
15 %
privada
22.155.744
85 %
26.093.588
Total
100%

Governo Agências

Faturamento Faturamento Participação
CNEN
IPEN
do IPEN - %
2002
28,715
26,094
91 %
2001
23,685
21,572
92 %
2000
20,848
18,743
90 %
1999
16,65
14,697
88 %
1998
14,041
12,127
86 %
1997
12,733
10,813
85 %
Tabela 3: Faturamento do IPEN e da CNEN
em milhões de reais

Tabela 4: Composição do orçamento global do IPEN em 2002

2. RELACIONAMENTO COM CLIENTES
Os principais requisitos dos nossos clientes estão discriminados na Tab. 5 e encontram-se segmentados
pelas funções básicas definidas pelo Instituto e que correspondem aos principais processos finalísticos do IPEN.
FUNÇÕES BÁSICAS
DO IPEN

SEGMENTAÇÃO
DOS CLIENTES

P&D&E

P&D&E

PRODUTOS
E
SERVIÇOS

PRODUTOS
E
SERVIÇOS

ENSINO

FORMAÇÃO
DE
PESSOAS

REQUISITOS BÁSICOS /
NECESSIDADES DOS CLIENTES

PRINCIPAIS CLIENTES

PRINCIPAIS
CONCORRENTES

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

Órgãos públicos (Eletronuclear, Institutos de Pesquisas e
Universidades
CETESB, SABESP, SENAC,
SEADE, SEBRAE,...) Empresas
(COFAP, Hormogen, Durotec,
Alcoa, CBE, TecRadion, Biolab
Sanus, ...)

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

Hospitais e Clínicas Médicas
(INCOR, HCFMSP, Beneficência
Portuguesa, Ins. ês.Nuclear e
Endoenças de Brasília,...)
Empresas (Petrobrás, Brasitest,
Votorantin,...) Órgãos públicos
(SABESP,CETESB)

Para serviços de dosimetria, monitoração, análises
e serviços di versos: Órgãos Públicos, Laboratórios e Empresas privadas, Universidades e
Instituições de Pesquisas

Oferecimento de temas para pesquisa compatíveis com as necessidaês de formação desejadas; disciplinas atualizadas, bem estruturadas
e oferecidas regularmente; orientadores com competência comprovada
e instalações para facilitar os trabalhos de pesquisa e redação de teses

Aluno da Pós-Graduação
(Mestrado e Doutorado)
Aluno do Mestrado
Profissionalizante
Aluno da Graduação
Estagiário PIBIC
Estagiário sem ônus

Universidades (UFRJ,
UFPE, UFMG, IME)

Tabela 5: Requisitos dos clientes segundo as funções básicas do IPEN

3. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES
O IPEN possui cerca de 500 fornecedores, segmentados pelas funções básicas e de apoio da Instituição. Os
produtos e serviços, os principais insumos e fornecedores, em cada função básica e de apoio do IPEN encontram-se
listados na Tab. 6. Um fator delimitante no relacionamento com os fornecedores é a regulação pela Lei n º 8.666/93
que estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos, compras, alienações e alocações no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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FUNÇÕES BÁSICAS
E DE APOIO DO IPEN

PRODUTOS / SERVIÇOS
Pesquisa e desenvolvimento
Tecnológico;
Consultoria

P&D&E

PRODUTOS
E
SERVIÇOS

ENSINO

Radiofármacos para aplicações
Médicas; Serviços de irradiação e
radioisótopos para aplicações na
engenharia e na indústria;
Serviços de análises diversas;
Dosimetria e calibração de
Instrumentos; Tratamento e
estocagem de rejeitos radio ativos
Pós-Graduação em Tecnologia
Nuclear (Mestrado e Doutorado);
Mestrado Profissionalizante;
Extensão / Especialização;
Estágios - PIBIC / CNPq;
Estágios sem ônus
Planejamento e Gerenciamento :
Orçamentário, Financeiro, Contábil
Patrimonial

APOIO LOGÍSTICO

PRINCIPAIS INSUMOS
Reagentes / Produtos químicos
Equipamentos de laboratório
Laboratórios / plantas piloto
Conhecimento e Tecnologia
Manutenção e calibração de
equipamentos / instrumentos
Radioisótopos primários
Reagentes / Produtos químicos
Equipamentos de laboratório
Laboratórios
Unidades de produção
Manutenção e calibração de equipamentos / instrumentos
Conhecimento e Tecnologia
Revistas / Periódicos / Catálogos
nacionais e internacionais
Bases de dados on-line nacionais e
internacionais
Manutenção Patrimonial englobando
os seguinte itens, entre outros:
Patrimonial
Veículo
Jardinagem
Limpeza e Conservação
Equipamentos de Informática
Restaurante
Cópias Reprográfica
Manutenção de Equipamentos em Geral
Telefonia
Seguros
Qualidade/ISO
Combustível
Comunicação
Treinamento

PRINCIPAIS FORNECEDORES
Fabricantes em geral nac. e internac.
Empresas de manutenção e calibração
Consultor nacional e/ou internacional
Universidades e Institutos de
Pesquisas (parceiros)
Fornec. Internac. (Mds Nordiom,
Gelman, Sigma, Aldrich)
Fabricantes em geral
Empresas de manutenção e calibração
Nota: as empresas devem apresentar
certificados de qualidade, nº de lote
dos itens fornecidos, e se possível,
terem certificação ISO.
Professores convidados
Instituições de fomento à pesquisa FAPESP, CAPES
Agentes (representantes das editoras)
Universidades e Institutos de
Pesquisas (parceiros)
Power
Delta
Windows
Seter
Master
Atlas
Compusat / North
Palheta
Copy Flórida
Gimba / Megapel
Matel / Bucarest
COSESP
AZ Trein. Empresarial
Petrobrás
Telefônica,Embratel,Telesp Celular, Nextel

Abastecimento de Insumos / Serviços em geral

Tabela 6: Produtos e serviços, principais insumos e principais fornecedores das funções básicas e de apoio do IPEN

4. ASPECTOS RELEVANTES
Três aspectos causaram impacto na Instituição nos últimos anos: o primeiro diz respeito à mudança no
quadro das empresas brasileiras que para enfrentar a concorrência com os produtos importados, necessitam cada
vez mais, buscar capacitação tecnológica como instrumento de competitividade; o segundo relaciona-se às mudanças
nos programas de governo, principalmente do financiamento da pesquisa, o que tem levado os Institutos de P&D a
refletirem quanto ao futuro de suas atividades. O último relaciona-se às dificuldades de gerir os seus recursos
humanos pelo Regime Jurídico Único, instrumento de regulação adotado desde 1990.
Apesar deste contexto, o IPEN vem buscando e cumprindo novos desafios. Uma estratégia adotada é o
estímulo ao estabelecimento de parcerias, privilegiando a discussão e a troca de conhecimentos entre os
pesquisadores e as organizações. Abaixo apresentamos as parcerias mais significativas e em vigor em 2002 :
EMPRESA / INSTITUIÇÃO
BIOLAB
CBE
CCB
CEETEPS
CEETEPS / FATEC
CenDoTec

PARCERIAS MAIS SIGNIFICATIVAS EM VIGOR NO ANO 2002
RESUMO DO OBJETO

CTMSP – Ministério da Marinha
ELETRONUCLEAR

Desenv. De processo de prod. Para uma membrana compatível à base de hidrogel p/ aplic. Em queimaduras;
Coop. Mútua visando o desenvolvimento de técnicas de beneficiamento de produtos pela irradiação ionizante;
Cooperação técnico-científica visando o desenv. De tecnologias para o aprimoramento do setor cerâmico; brasileiro
Cooperação técnica-científica visando a formação e capacitação de docentes do CEFET-SP
Coop. Técnico-científica na área de comportamento geoquímico de cristais iônicos;
Implantação e operação de uma unidade CenDoTec no IPEN (documentação técnico - científica);
Desenvolvimento e utilização de processos de irradiação em acelerador de elétrons;
Cooperação técnico-científica em programas de P&D nas áreas de engenharia, operação de reatores, ...
Desenvolvimento de tecnologia e a prestação de apoio técnico à ELETRONUCLEAR;

FAJOPP
FAP
HCFMUSP

Coop. Técn. Científica visando oferecer cursos de extensão, de aperfeiçoamento, especialização, entre outros;
Coop. Técnico-científica visando o desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de física radiológica;
Mútua cooperação e intercâmbio visando a implantação de um banco de tecidos;

COFIBAM Condutores Elétricos Ltda.

HEMOMAT

Coop. Técn. Cient. visando o desen. De pesq. P/ avaliação do uso do Citrato de Ítrio p/ tratam de hemofílicos;

Igc-GPGeo/USP

Coop. Técn. Cient. p/ desen. De tecnologia de métodos de datações em materiais geológicos por ativação;

INB
Instituto UNIEMP

Cooperação técnica no campo de combustível nuclear e de materiais especiais
Cooperação tecnológica e científica nos campos de interesse mútuo

Lasertools Tecnologia Ltda.
NUCLEP

Coop. Técn. Científica visando desenvolv. De Lasers de estado sólido em versões portáteis e alta potência
Coop técnico-científica visando o desenvolvimento de tecnologia e a prestação de apoio técnico à NUCLEP
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... EMPRESA / INSTITUIÇÃO
SEBRAE e outros
SENAC
TecRadion Comercial Ltda
UCPEL
UEL / Departamento de Física
UFRGS
UFSC
Universidade de Coimbra e IQ/USP

... RESUMO DO OBJETO
Cooperação mútua para ampliação do CIETEC visando o apoio às micro e pequenas empresas de base
Programa de cooperação acadêmica entre o SENAC e o IPEN, nas áreas de atuação de interesse
Coop. Técnico-científica visando desenvolvimento de metodologia relacionada à seleção de gemas brasileiras
Coop. Técnico-científica no desenvolv. De pesquisas nas áreas de irradiação e análise de materiais e alimentos
Cooperação técnico-científica nas áreas de testes não destrutivos e de irradiação de materiais
Coop. Técnico-científica visando desenvolver métodos na área de dosimetria das radiações
Coop. Técnico-científica entre o CCTM e o Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC
Projeto de intercâmbio internacional CNPq-ICCTI/Portugal

Alguns pontos fortes que a Instituição possui para enfrentar os desafios estão abaixo relacionados:
PONTOS FORTES DO IPEN
Competência profissional comprovada de seus colaboradores;
Exposição freqüente dos seus profissionais às novas gerações de conhecimento e constante contato com novas tecnologias;
Capacitação para a condução de grandes projetos institucionais ( exemplos: ciclo do combustível nuclear, produção de
radiofármacos, modernização do Reator IEA-R1, projeto e construção do reator IPEN-MB.01);
Capacitação potencial e de instalações para obtenção de recursos, em diversas fontes;
Tradição histórica da Instituição, mantendo o rigor técnico - científico trazido da Universidade;
Reconhecimento nacional e internacional no que se refere ao desenvolvimento da tecnologia e à aplicação da energia nuclear;
Multidisciplinaridade das suas atividades;
Preocupação em entender e atender os requisitos dos seus clientes com competência; e
Infra-estrutura de informática bem disseminada e utilização de sistemas administrativos de alto nível (vide critério 5)

Dentre as estratégias do IPEN estão a busca da inovação da gestão e a valorização profissional de seus
colaboradores por meio de atividades de treinamento. Durante o ano de 2002, o IPEN promoveu 14 cursos com a
participação de 311 pessoas do quadro e 37 profissionais de outras organizações; também divulgou 104 cursos
externos que contaram com a participação de 259 funcionários do Instituto.
Participação do IPEN, desde 1998, no Projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica, coordenado pela ABIPTI
e que utiliza os Critérios de Excelência do Prêmio Nacional da Qualidade.
O IPEN preocupa-se em promover ações de cidadania e de melhoria da qualidade de vida; nesse sentido,
o Instituto implantou em 2001 três programas que, em 2002 já apresentaram resultados animadores. No primeiro ano
de implantação o programa Café com o Superintendente promoveu 11 eventos com a participação de 154
funcionários; referindo-se ao Programa de Sugestões do IPEN houve a participação de 13% da força de trabalho, das
251 sugestões enviadas, 21% já foram implantadas; quanto ao Programa Ações de Cidadania do IPEN, atendeu 104
crianças de 2 instituições da comunidade circunvizinha, através da promoção de campanhas mensais de arrecadação
de itens diversos, presentes em datas comemorativas, passeios de lazer e cultura, e arrecadações em espécie para
atender necessidades emergenciais das instituições.
Outras ações importantes, parte de seu compromisso com a responsabilidade social,são: a participação
ativa no Centro Incubador de Empresas Tecnológicas - CIETEC e no Projeto de implantação de um Parque
Tecnológico na cidade de São Paulo.
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).
Finalmente, esclarecemos que o IPEN é um órgão público, mais especificamente uma autarquia federal
sujeita a todas as leis e regulamentações características desse tipo de organização. As atividades executadas pelo
IPEN relacionam-se às áreas nuclear e correlatas, as atividades na área nuclear são monopólio da União e
exercido pela CNEN, controladora do IPEN, que repassa as verbas recebidas do MCT às suas unidades e conforme
suas prioridades. Todas as receitas financeiras advindas da venda de produtos e prestação de serviços efetuados no
IPEN são depositadas diretamente nos cofres da União.
Observação: Dada a complexidade das atividades do IPEN e a limitação do nº de páginas para a elaboração
do Relatório de Gestão, imposta pelo regulamento do PPQG 2003, estamos nos referenciando a procedimentos do
sistema da qualidade (códigos) para exemplificar práticas de gestão.
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5. 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
2002
2002
2002
2003
2003
2003

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, fósforo-32, cromo51, 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 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
Certificados de Sistema da Qualidade – NBR ISO 9001:2000 recebidos da Fundação Vanzolini pelo CR, CAC, CEN e CRPq
Obtenção da segunda maior pontuação entre os Institutos de Pesquisa avaliados pela ABIPTI
Medalha de Prata recebida no ciclo 2002 do Prêmio Paulista de Qualidade na Gestão - PPQG
A participação de 4 projetos do IPEN, sobre um total de 22 apresentados, no evento First Brazilian Technology Day, promovido
pela Embaixada do Brasil nos EUA e pelo NIST
Obtenção do Prêmio Fritz Feigl, concedido pelo Conselho Regional de Química – IV Zona, na área de química ambiental
Prêmio Master de Ciência e Tecnologia – 2003 outorgado pelo Instituto de estudos e Pesquisas da Qualidade
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6. ORGANOGRAMA
Inserção do IPEN na estrutura básica do Governo Federal
MCT
CNEN
IPEN
Organograma do IPEN
Conselho Superior
Conselho Técnico Administrativo

Superintendência
Claudio Rodrigues

Diretoria de Ensino
e Informação C&T
José R. Rogero

Prefeitura do
“campus” do Ipen
Odair Gonçalves

Diretoria de
Administração
Edson Roman

GAB
Secretaria
Aldenice A B Teixeira

Diretoria
Técnica
Roberto Fúlfaro

Diret. de Segurança
e Radioproteção
Linda E Caldas

Diretoria de Projetos
Especiais
José R. Maiorino

Coordenação e Assessorias Corporativas
CPG
SAT
Assessoria Técnica
José A de Araújo

SAJ
Assessoria Jurídica
José Aires de Deus

SCS
Assessoria de
Comunicação Social
Edvaldo Fonseca

CQAS
Coordenação da Qualidade,
Meio Ambiente e Segurança
Homero B Perez

SAR
Assessoria de Relações
Institucionais
Desirée M Zouain

Comissão de PósGraduação
José R. Rogero

Unidades de Pesquisa

CRPq
Centro do Reator de Pesquisa
Rajendra N Saxena

CR
Centro de Radiofarmácia
Constância P G da Silva

CEN
Centro de Engenharia Nuclear
Antônio Teixeira e Silva

CCN
Centro do Combust. Nuclear
Michelangelo Durazzo

CLA
Centro de Laser e Aplicações
Nilson Dias V Junior

CCTM
Centro de C&T dos Materiais
Arnaldo H P de Andrade

CQMA
Centro de Quím. e Meio Amb.
Ademar B Lugão

CTR
Centro de Tec. das Radiações
Wilson A P Calvo

CAC
Centro de Acelerad. Ciclotron
Wanderley de Lima

CBM
Centro de Biologia Molecular
Paolo Bartolini

CMR
Centro de Met. das Radiações
Linda E Caldas

Divisão ou
Serviço

Coord. de
Projeto

Gerência
de Centro

Divisão ou
Serviço

Coord. de
Projeto

Conselho
Consultivo

Divisão ou
Serviço

Modelo de organograma dos centros
(conforme circular da Super. Nº 006 de 22/12/2000)
Os diretores exercem um papel com características de ação estratégica, ação política,
coordenação programática e atitude prospectiva de “inteligência” da organização:
os Centros são as unidades
estratégicas de negócios do
IPEN.

Prefeitura
do IPEN

DSR

DE&ICT

Superint.

DITEC

DPE

Centro
Centro
Centro
Centro

Modelo matricial de relacionamento dos Centros com a Alta Direção
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1. LIDERANÇA
1.1 SISTEMA DE LIDERANÇA
1 - A estrutura básica do sistema de liderança do IPEN é composta pelos órgãos existentes no organograma do
Instituto (vide Perfil). Como resultado do Planejamento Estratégico e da elaboração do Plano Diretor do IPEN (critério
2), foram caracterizadas as áreas funcionais do Instituto em consonância com as Diretorias. A Fig. 1.1.1 ilustra o
sistema de liderança completo do IPEN e suas inter-relações.
Conselho Superior
Conselho Consultivo

sar

Atividades

saj
scs
sat

Projeto

S

Coordenadores

Superintendência

Sec. da Super.

CRPq

CR

ASSESSORIAS

Pós-Graduação
Com de Ética Pesq.

DSR

DiTEC

Diretoria de
Segurança e
Radioproteção

Diretoria
Técnica

Excel.na Pesq.Tecn.

GRUPOS DE
TRABALHOS

CLA

CQMA
CCTM
CAC
CBM

CCN
CEN
CTR

Biblioteca
Informática

CTA

COMISSÕES
PERMANENTES

CENTROS

DPE

A

Diretoria de
Projetos
Especiais

Diretoria de
Administração

GRUPOS TAREFA

CQAS
CASI
CAMB

DIVISÕES DE APOIO (A)

DIVISÕES DE APOIO (Pref.)

Prefeitura
do
Campus
do IPEN

DE&ICT
Diretoria de
Ensino

COMITÊS E GRUPOS DO
SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADA DO IPEN - CQAS

CMR

Qualidade
Auditoria
Segurança
Meio Ambiente

DIVISÕES DE APOIO (DE&ICT)

Um organograma com
características matriciais define
não só as atribuições dos
diretores (vide também perfil) e
gerentes dos Centros, mas
também a organização de suas
atividades em torno de Planos
de Negócios e Planos de Ação,
que,
conjuntamente,
são
orientados pelo Plano Diretor
(critério 2). Os 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.

Figura1.1.1: Sistema de Liderança do IPEN

O grau de aplicação das principais práticas de gestão desse item pode ser evidenciado por meio dos
documentos que suportam o Sistema de Gestão Integrada do IPEN, que orientam e definem os padrões de trabalho e
comunicam os resultados alcançados; são eles: o Manual de Gestão Integrada do IPEN - MGI, o Plano Diretor, o
Plano de Negócio, o Plano de Ação, o Sistema de Informação Gerencial de Planejamento do IPEN, o Painel de Bordo
Corporativo – Balanced Scorecard, o Sistema de Tratamento de Não-conformidade e Melhoria Contínua, o Relatório
de Gestão, o Informe Anual e o Progress Report.
2 - Os quatro perfis básicos de liderança do IPEN são identificados conforme descrito na Tab. 1.1.1.
NÍVEL
DESCRIÇÃO
Alta Direção
A Superintendência do IPEN é um cargo escolhido pelo Governo do Estado de SP, por indicação em lista tríplice de
(Superintendência candidatos nos moldes do que versa o artigo 14 do Decreto 22.219. O eleito estabelece os requis. Para a composição da
e Diretorias)
Diretoria conforme atribuições necessárias para os cargos, consultando os membros do Cons. Sup. Do IPEN.
Nível
Neste nível, o IPEN estabeleceu em 2000 os requisitos para gerente de Centro (conforme Circ. CNEN/IPEN nº 006 de
intermediário
22/12/2000) e endossou as metodol. De escolha de chefias realizadas nos Centros (Circ. Nº 009 de 11/11/2002); nesta
de liderança
circular ficou estabelecido o uso de Comitês de Busca no processo de seleção de candidatos ao cargo em vacância.
Chefes de divisão e departamento
Reconhecido conhecimento, experiência, habilidades necessárias para o exercício do cargo.
Coordenação de Comissões Permanentes, Reconhecido conhecimento técnico em relação aos objetivos das Comissões e Grupos referidos; e
Grupos de Tarefa e Grupos de Trabalho
habilidades para coordenação de pessoas e trabalhos em equipe.
Tabela 1.1.1: Identificação de Líderes

Atualmente o desenvolvimento das lideranças é realizado por meio das iniciativas descritas na Tab. 1.1.2.
INICIATIVA
Levantamento de Necessi
dades de Treinam. - LNT
Oferecimento de cursos
internos e externos
Criação de uma área
interdisciplinar de “Gestão
da Inovação Tecnológica"

DESCRIÇÃO
Realizado anualmente, identifica as necessidades de treinamento em gestão e liderança nas diversas unidades do
IPEN, sendo essas atendidas através de treinamentos externos, principalmente.
Alguns em cooperação com a CECAE da Universidade de São Paulo, tais como “Práticas de Modelos de Lideranças
e Chefias” e “Motivação”
Incluída no Curso de Pós-Graduação do IPEN com o intuito de formar mestres e doutores, principalmente entre os
funcionários, com ênfase na área de gestão tecnológica. Esta área é promovida em parceria com o Núcleo de
Política e Gestão Tecnológica da USP (NPGT).
Tabela 1.1.2: Desenvolvimento de líderes

Uma ação de melhoria definida pelo CTA por ocasião da análise crítica de desempenho global do Ipen de
2002, refere-se à implantação de um “mapa de competências” para a Instituição. Esta prática foi iniciada em 2003,
de forma piloto, nos cargos gerenciais dos Centros CR e CEN.
3 - O compromisso da Alta Direção com as necessidades e anseios das partes interessadas são demonstrados
através das decisões tomadas nas reuniões do CTA e das ações do cotidiano de seus membros (Manual da Gestão
Integrada MGI-IPN-5.0). Os itens das pautas de reunião do CTA são, em sua maioria, precedidos de processos
participativos em esferas específicas, essa metodologia permite que os assuntos de interesse tenham passado por
um momento prévio de discussão e consenso nas áreas concernentes (Tab. 1.1.3). A Alta Direção utiliza diversas
formas e canais de comunicação (Tab. 1.1.3) para compreender e atender às necessidades das partes
interessadas, divulgar amplamente os assuntos e decisões, promover e conduzir os colaboradores à ação; e
incentivar a cooperação entre todos os níveis.
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Parte Interessada
CLIENTES

MANTENEDORA
SOCIEDADE

Liderança
Alta e Interm.
Interm.
Alta e Interm.
Alta e Interm.
Superintend.
Alta
Alta e Interm.
Alta
Alta e Interm.

FORNECEDORES

Intermediária

FORÇA DE
TRABALHO

Mecanismo
Pesquisas de Satisfação, Reuniões Setoriais
Participação no Conselho Consultivo
Pesquisa de Clima Organizacional
Comunicados INTRANET e Painéis de Avisos
“Café da Manhã com o Superintendente” e “Fale com Superintendente”
Reunião da Direção com as Chefias e os Servidores (realizada no audit. do prédio A)
Programa de Sugestões, Cidadania, Melhoria da Comunicação
Participação em reuniões de negociação, posicionamento e informação
INTERNET, visitas, participação em feiras e congressos, organ. de eventos no IPEN,
apoio à incubadora CIETEC instalada no IPEN e ao Parque Tecnológico de SP
Aplicação dos instrumentos legais (lei 8.666), Internet: transparência

Frequência
Anual, Period.
Periódicas
Bianual
Diário
Mensal/livre
Bimestral
Conf. calendário
Periódicas
Conf. calendário
Conf calendário

Tabela 1.1.3: Interação da Alta Direção com as Partes Interessadas

4 - Em 1997 a Alta Direção do IPEN iniciou a retomada do Planejamento Estratégico da Instituição, através de um
processo participativo envolvendo os servidores e as gerências intermediárias, os primeiros resultados foram o
estabelecimento consensual da Missão, Objetivos Permanentes e Objetivos Atuais do IPEN (vide critério 2). Em
concomitância criou-se o Comitê da Qualidade introduzindo os princípios de Gestão pela Qualidade e o Sistema de
Gestão Integrada do IPEN. Algumas ações relacionadas à atuação dos dirigentes na busca de oportunidades futuras
estão apresentadas na Tab. 1.1.4:
ÁREA DE OPORTUNIDADE
AGRO NEGÓCIO
SAÚDE
MATERIAIS
MEIO AMBIENTE
PROGRAMAS ESTADUAIS

AÇÃO NO IPEN
Irradiador Multipropósito de Cobalto-60
Pesquisa e produção de novos radiofármacos
Apoio à instalação de PET´s no País
Participação nos CEPID´s
Participação no Instituto do Milênio
Diagnóstico ambiental
Parque Tecnológico de São Paulo
Centro Incubador de Empresas Tecnológicas - CIETEC

ATORES DIRETOS
CTR
CR, CAC e CBM
CLA, CCTM E CBM
CLA
CQMA
CTA e SAR

Tabela 1.1.4: Busca de Oportunidades Futuras

Essas são algumas ações que demonstram a pró-atividade da Alta Direção na formulação e busca de
oportunidades para o Instituto, ações que representaram o salto qualitativo da organização e gestão no Instituto e a
opção pela melhoria contínua de seus macroprocessos. Destaque-se que as diretrizes do IPEN são estabelecidas
considerando, entre outros, os programas de trabalho fixados pelo MCT, pela CNEN e pela Secretaria de Ciência e
Tecnologia do Estado de São Paulo (SCTDET-SP).
5 - O controle e verificação das práticas e padrões de trabalho relativos ao item estão apresentados na Tab. 1.1.5.
Prática de Gestão
Relac. ao Sistema de Gestão Integrada do IPEN
Identificação das chefias de nível intermediário
Relacionada ao desenvolvimento de líderes
Relacion. compromisso com partes interessadas

Padrão de Trabalho
MGI
Vide Tab. 1.1.1
Vide Tab. 1.1.2
Vide Tab. 1.1.3

Indicador de Controle
Nº de não Conformidades
Resultados da Pesq. de Clima Org.
Resultados da Pesq. de Clima Org.
Resultados da Pesq. de Clima Org.

Freqüência
Conf. Calend.
Bianual
Bianual
Bianual

Responsável

CQAS
APD / SAR
APD / SAR
Divs. Áreas

Tabela 1.1.5: Processo de controle e verificação das práticas e dos padrões de trabalho do SISTEMA DE LIDERANÇA

A avaliação das práticas e padrões de trabalho do item considera os mecanismos apresentados na Tab. 1.1.6.
MECANISMOS
Formação de
Grupos
Tarefa
Atuação da Coord.
do Proj. Excelência

DESCRIÇÃO
Atuam sobre os resultados das variáveis da Pesq. De Clima Organiz. ref. 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 8, permite observar a melhoria no processo (ver Graf. 8.3.1);
Com base na metod da FPNQ, elabora uma Lista de Oport. de Melhoria, com base nos relat. da ABIPTI e do PPQG decorrentes da participação do IPEN nesses processos. Submete a lista ao CTA para análise e priorização das ações.
Tabela 1.1.6: Avaliação das práticas do sistema de liderança

O aprendizado e a evolução relativos a esse item são realizados conforme demonstrado na Tab. 1.1.7.
Fontes de informações
Pesquisa de Clima Organizacional
Pesquisa de Satisfação - Clientes
Seminário das atividades do PD
Avaliação dos Relatórios de Gestão
do IPEN
Ano
Principais Melhorias

Avaliação
Indicador ou Inform. Qualit.

Análise Crítica
Resp. / Freq.
Execução

Resultados das variáveis da pesquisa
CTA / Bianual
APD
Índices de satisfação obtidos
CTA / Anual
AAC e SAR
Resultados obtidos versus planejado
CTA / Anual
SAR e áreas
Pontuação obtida no item 1.1 e oportunidades de melhorias
CTA / Anual
SAR
apontadas nos relatórios de avaliação
Descrição da Melhoria Implementada
Reunião mensal que visa diminuir as distâncias e melhorar a comunic. entre as chefias média e a Alta
Direção (obs.: em 2001 a prática foi substituída pelo Encontro da Direção com as Chefias e Servidores).

1999

Encontro Mensal com as
Chefias

1999

Encontro da Direção com
os Servidores

Reunião bimestral com o intuito de diminuir e melhorar a comunicação entre os servidores e a Alta Direção
(obs.: em 2001 a prática foi substituída pelo Encontro da Direção com as Chefias e Servidores).

2000

Informe do CTA

2000

Sist. de Lider. nos Centros
Encontro da Direção com
as Chefias e os Servidores

Publicação periódica do CTA, disponibilizada na INTRANET para todos os funcionários. Disponibiliza para
a comunidade do IPEN as principais decisões e assuntos discutidos nas reuniões do CTA.
Através da circ. da Superint. Nº 006 foram estabelecidos os requisitos para o estab. dos Centros.
Reunião bimensal com o intuito de diminuir as distâncias e melhorar a comunicação entre os servidores e
as Lideranças Alta e Intermediária (esta reunião substitui duas anteriores criadas em 1999).

2001
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2001
2002
2003
2003
2003

Encontro das Chefias com a
Administração
Sistema de Escolha de
Chefia nos Centros
El. Mapa de Competências
Cont.Rev do Plan. Estratég.
Pesq. de Satisfação de
Clientes

A apresentação do Encontro da Direção é enviada às Gerências dos Centros que replicam a informação,
enviando em seguida os resultados (participação, comentários) a Diret. A.
Através da circ. nº 009, complementar à circular nº 006, o CTA aprova a Política Interna de escolha de
Gerentes/Coordenadores dos Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Produtos e Serviços do Ipen.
Indicado grupo tarefa para proposição de metodol. de elaboração e implant. de mapa de competências.
Complement. do Planejamento Estratégico para o estabelecimento da Visão Valores e Código de Ética.
Revisão da metodol. e período de aplicação da pesq. de satisfação dos clientes de Convênios; e estabelecer
procedimento sistematizado para avaliação do grau de satisfação dos clientes da função Ensino.

Tabela 1.1.7 – Processo de Aprendizado do Sistema de Liderança

Os principais mecanismos de aprendizado relativos às práticas do Sistema de Liderança decorrem dos resultados da
Pesquisa de Clima Organizacional, da Pesquisa de Satisfação dos Clientes, dos Seminários das Atividades do Plano
Diretor e dos processos de avaliação externa do Relatório de Gestão, com base na metodologia do FNPQ.
1.2 CULTURA DA EXCELÊNCIA
1 - Através do Planejamento Estratégico, as diretrizes organizacionais, promotoras da cultura de excelência, são
estabelecidas e revisadas de maneira participativa e levando em conta o atendimento das necessidades e anseios
das partes interessadas, com exceção da parte “fornecedores”, posto as limitações relacionadas à aplicação da Lei
8.666. Conforme citado, no processo de retomada do planejamento estratégico no IPEN foram definidos: a Missão,
Objetiva Permanentes (apresentado na Tab. 1.2.1) e Objetivos Atuais.
ITEM

DESCRIÇÃO
Nosso compromisso é com a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, produzindo conhecimentos científicos,
MISSÃO
desenvolvendo tecnologias, gerando produtos e serviços e formando recursos humanos nas áreas nuclear e correlatas.
1. Realizar pesquisas científicas e desenvolvimentos tecnológicos nas áreas das aplicações sociais da energia nuclear, reatores,
materiais, ciclo do combustível, radioproteção, segurança nuclear e ciências e tecnologias afins.
Objetivos 2. Manter ensino de Pós-Graduação e treinamento especializado.
Permanentes 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.
Tabela 1.2.1: Missão e Objetivos do IPEN

O processo de revisão do Planejamento Estratégico do IPEN, iniciado em 2001, teve como primeira etapa à
“análise de impactos”, da qual participaram todas as chefias formais e os representantes dos servidores e clientes nos
Conselhos Consultivos dos Centros. As informações coletadas, mais os resultados da Pesquisa de Valores
Organizacionais realizada em setembro de 2001, balizaram a construção de cenários prospectivos a serem utilizados
na etapa 2 da revisão. Por decisão da Alta Direção, a execução da etapa 2 da revisão do Planejamento Estratégico
deverá ser realizada no segundo semestre de 2003, quando serão definidas a Visão e os Valores Organizacionais e
revisados os demais propósitos do IPEN através de um amplo processo de discussão e consenso. As diretrizes da
Instituição são atualizadas anualmente durante a Revisão do Plano Diretor pelo CTA, com a participação da
comunidade do IPEN.
2 - A Alta Direção promove e conduz o estabelecimento dos valores e diretrizes organizacionais através do processo
de Planejamento Estratégico (critério 2), conduzido com o apoio da Assessoria de Relações Institucionais; esta última
acompanha os andamentos das etapas e fornece informações consolidadas para discussão nas reuniões do CTA. A
disseminação e divulgação dos valores e diretrizes da organização, resultados do Planejamento Estratégico, é
também promovida pela Alta Direção através, entre outros, dos mecanismos da Tab. 1.1.3 e dos documentos do
Sistema Integrado de Gestão, especialmente o Plano Diretor da Instituição (critério 2). O resultado da pesquisa de
valores organizacionais, por exemplo, foi divulgado aos colaboradores pelo comunicado 245 de 30/10/2001.
3 - O principal mecanismo utilizado para avaliar o entendimento dos valores e das diretrizes organizacionais são
os resultados da pesquisa de clima organizacional, especialmente as variáveis da pesquisa que se relacionam ao
assunto (internalização da missão, objetivos e planejamento). Complementarmente também são utilizados os
encontros da Direção com as Chefias e os Servidores. Como elemento de reforço são estabelecidos grupos que
visam propor ações de melhoria, como exemplo, citamos as práticas de “Café da Manhã com o Superintendente” e o
“Fale com o Superintendente”.
4 - Os padrões de trabalho que orientam as práticas relativas à disseminação dos fundamentos da excelência
estão listados na Tab. 1.2.2.
PADRÕES DE TRABALHO
Documentação do Sistema de Gestão Integrada do IPEN - int./ext.
Publicações gerenciais e técnicas int./ext.
Reuniões do CTA do IPEN – int.
Painéis de avisos institucionais – int.
Reuniões dos Conselhos Consultivos dos Centros – int./ext.
Pesquisas de Satisfação dos Clientes e de Clima Organizacional –
int./ext.
Reuniões Setoriais Formais e Informais – int./ext.
Comissões, comitês e grupos de trabalho – int.
Encontros bimestrais da Direção com as Chefias e os Servidores –int. Comunicação Direta –int.
Mídias eletrônicas (INTERNET e INTRANET) – int./ext.
Plano Diretor e Informe Anual – int./ext.
Apresentações do IPEN em outras organizações ou eventos – ext.
Legenda: int = interna e ext = externa
Tabela 1.2.2: Padrões de Trabalho – Cultura de Excelência
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5 - O controle e verificação das práticas e dos padrões de trabalho do item estão apresentados na Tab. 1.2.3.
Prática de Gestão
Relac. ao estabelec. de valores e diretrizes organ.
Relac. disseminação dos valores e diretriz. organ.

Padrão de Trabalho
Planejamento Estratégico
Tab. 1.2.2

Indicador de Controle
Plano Diretor

Freqüência

Resultados da Pesq. Clima Organiz.

Bianual

Anual

Resp
SAR
APD

Tabela 1.2.3: Processo de controle verificação das práticas e dos padrões de trabalho da CULTURA DE EXCELÊNCIA

A avaliação das práticas de gestão e dos padrões de trabalho do item estão apresentados na Tab. 1.2.4.
MECANISMOS
Atuação da Coord.
do Proj. Excelência

AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DA CULTURA DE EXCELÊNCIA
DESCRIÇÃO
Com base na metod. da FPNQ, elabora uma Lista de Oport. de Melhoria, com base nos relat. da ABIPTI e do PPQG
decorrentes da participação do IPEN nesses processos. Submete a lista ao CTA para análise e priorização das ações.

Que atuam sobre os resultados das variáveis da Pesquisa de Clima Organizacional referente ao sistema de liderança, a saber:
Formação de
Grupos de Trabalho estilo, escolha e satisfação com a chefia; integração; internalização da missão, objetivos e planejamento. A evolução da
pontuação, apresentada no capítulo 8, permite observar a melhoria no processo.

Tabela 1.2.4: Avaliação das práticas da cultura da excelência

O aprendizado e a evolução relativos ao item são realizados conforme demonstrado na Tab. 1.2.5.
Avaliação

Fontes de informações
Pesquisa de Clima Organizacional
Pesquisa de Satisfação dos Clientes
Avaliação dos Relatórios de Gestão do
IPEN
Ano
Principais melhorias
Murais de Informações*
2000
2001
2001

Prog. de Sugestões do IPEN*
Prog. de Melhoria da Comunic. entre
os Servidores e o Super.*

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 obtida no item 1.2 e oportunidades de melhorias
CTA / Anual
SAR
apontadas nos relatórios de avaliação
Descrição da melhoria implementada
Murais em todos os prédios do IPEN que possuem o mesmo padrão de distribuição de infs.,
atualizado periodicamente, pela SCS, sob a orientação da Superintendência do IPEN. Esta ação
contribui para uniformizar e internalizar ainda mais as orientações da Alta Direção da Instituição
Pretende estimular a participação dos servidores na melhoria dos padrões de trabalho vigentes na
organização
Através dos programas "Café da manhã com o Superintendente" e "Fale com o Superintendente".
Ambos, pretendem motivar, valorizar e promover a integração entre os servidores e o Super.

* 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.

Tabela 1.2.5: Processo de Aprendizado da Cultura de Excelência

1.3 ANÁLISE CRÍTICA DO DESEMPENHO GLOBAL
1 - O desempenho da organização em relação aos objetivos estabelecidos no Plano Diretor e Planos de Ação é
realizado por meio da atividade de Análise Crítica do Desempenho Global desde 2000, realizada anualmente pela
Alta Direção. O processo é documentado em atas e relatórios, baseadas em pautas e documentos de análise.
2 - Os processos de análise crítica consideram indicadores de desempenho, informações qualitativas e comparativas,
do ambiente interno e externo. Durante a análise crítica de desempenho global a Alta Direção utiliza indicadores
quantitativos, qualitativos e comparativos, contidos no Painel de Bordo do IPEN e coletados através do SIGEPI;
também faz uso de outras informações, conforme demonstrado na Fig. 1.3.1 (observe também Fig. 2.1.1).
ENTRADAS

SAÍDAS

Indicadores de desempenho do Painel de Bordo do IPEN
Resultados das Pesquisas de Satisfação dos Clientes
Relatórios Orçamentários e Financeiros
Resultados da Pesquisa de Clima Organizacional
Pontuação obtidas nas avaliações do Relatório de
Gestão
Avaliações, notas e comentários ocorridas durante o
Seminário de Avaliação das Atividades do Plano Diretor
Outros fatores que possam influenciar a Instituição
(variáveis do ambiente externo)

Análise
Crítica de
Desempenho
Global

Revisão do Plano Diretor (atividades);
Ações relacionadas a oport. de melhoria de desempenho;
Revisão de indicadores (alteração e/ou inclusão);
Avaliação da estrutura e dos recursos;
Estratégias e iniciativas relacionadas às partes interessadas;
Prevenção contra perdas e planos de redução de riscos
identificados;
Infs. para o Planejamento Estratégico – necessidades futuras;
Planos de Ação

Figura 1.3.1: Fluxo da análise crítica de Desempenho Global do IPEN

3 - O acompanhamento da implementação das ações decorrentes da análise crítica do desempenho global é
realizado por meio de análises críticas de desempenho periódicas em três níveis: (1) Reuniões de Análise Crítica
do CTA, (2) Análise Crítica do Sistema de Gestão Integrada da Qualidade Corporativo e (3) Análise Crítica dos
Sistemas de Gestão Integrada dos Centros de Pesquisa Setoriais. Os processos de análise crítica são documentados
através de atas, baseadas em pautas e documentos de análise, como resultados de auditorias do sistema da
qualidade (Análise Crítica - PG-IPN-0103), entre outros (observe também Fig. 2.1.1).
4 - As saídas da análise crítica de desempenho global são comunicadas às partes interessadas por meio dos
diversos mecanismos e considerando-se a pertinência da informação para o informado e para o IPEN, conforme
apresentado na Tab. 1.3.1.
Parte Interessada
CLIENTES

Mecanismo
Informe anual

FORÇA DE
TRABALHO

Comunicados INTRANET,
Reuniões periódicas

Informação
Resultados e macro-perspecti-vas
para o próximo período
Resumo da reunião de análise
crítica de desempenho global
22

Considerações
Fornece ao cliente informações sobre resultados,
produtos e aspectos relacionados à melhoria contínua
O intuito é demonstrar como esse processo conduz a
novos objetivos que beneficiarão a todos

MANTENEDORA Análise Crítica de Desemp. Global, Análise Crítica de Desempenho
informe anual, intranet e internet Global e macro-perspectivas
Informe anual
Resultados e macro-perspectivas
SOCIEDADE
para o próximo período
Informe anual, internet
FORNECEDORES

Relaciona-se à prestação de contas
Fornece à sociedade informações sobre resultados,
produtos e aspectos relacionados à melhoria contínua
Grandes fornecedores recebem o informe anual
impresso

Tabela 1.3.1: Formas de Comunicação dos Resultados da Análise Crítica do Desempenho Global

5 - O controle e verificação das práticas e dos padrões de trabalho do item estão apresentados na Tab. 1.3.2.
Prática de Gestão
Análise Crítica de Desempenho
Global
Relacionada ao acompanhamento
das ações
Relacionada a comum. da Análise
Crítica de Desemp. Global

Padrão de
Trabalho
PG-IPN-0103 e
Fig. 1.3.1
PG-IPN-0103
Tab. 1.3.1

Indicador de Controle

Freqüência

Responsável

Pauta, Ata e relatório da reunião de Análise Crítica
do Desempenho Global, pelo CTA
Pautas e Atas de reuniões de análise critica
setoriais e itens de pauta das reuniões do CTA
“Outputs” das reuniões periódicas, resultados das
pesquisas (clima organ., satisf. de clientes)

Anual

CTA / SAR

Conf. Calend.

Dirig. / Centros /
CQAS

Conf. Calend.

CTA / SAR /
áreas

Tabela 1.3.2: Processo de controle e verificação das práticas e dos padrões de trabalho da ANÁLISE CRÍTICA DE DESEMPENHO GLOBAL

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 Tab. 8.7.5).
Além dos mecanismos de aprendizado relatados no sistema de liderança, 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.
Os principais mecanismos de aprendizado relativos às práticas deste item decorrem dos resultados da
Pesquisa de Clima Organizacional, das Pesquisas de Satisfação dos Clientes e do processo de avaliação da ABIPTI,
referente à participação do IPEN no projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica – ABIPTI/MCT/CNPq.
“Oportunidades de melhoria” apontadas pelas avaliações e auto-avaliações do Projeto Excelência e do PPQG para
este processo, Manutenção e Obtenção das Certificações ISO.As propostas de melhoria são avaliadas pelo CTA que
decide por sua implementação e priorização. O Aprendizado e a evolução relativos à Análise Crítica de Desempenho
Global são realizados conforme demonstrado na Tab. 1.3.3.
Avaliação
Fontes de informações

Análise Crítica

Indicador ou Inform. Qualit.

Pesquisa de Clima Organizacional Resultados das variáveis da pesquisa
Pesquisas de Satisfação dos Clientes Índices de satisfação obtidos
Seminário das atividades do PD Resultados obtidos versus planejado
Auditorias internas e externas Relatórios de Auditoria
Reuniões de Análise Crítica
Propostas (Planos de Negócio, Planos de Ação)
Avaliação dos Relatórios de
Pontuação obtida no item 1.3 e oportunidades de
Gestão do IPEN
melhorias apontadas nos relatórios de avaliação.
Ano

Principais melhorias

Resp. / Freq.

Execução

CTA / Anual
CTA / Anual
CTA / Anual
CTA / Periódicas
CTA / Periódicas
CTA / Anual

APD
AC e SAR
SAR e áreas
CQAS e Aud. Intern.
Centros do IPEN
SAR

Descrição da melhoria implementada

2002 Seminário de atividades do PD Alteração da metodologia de avaliação das apresentações das atividades do Plano Diretor
Revisão das estratégias que agora se denominam macro-estratégias e possuem indicadores de
desempenho associados.
2003
Revisão das estratégias
2003
2003

Análise crítica inclui indic. de Desenvolvida uma nova estrutura de análise crítica que permite avaliar se as metas foram atingidas,
desemp. quanti. comparativos tendências e comparação com referenciais externos.
Rev. da Metod. de Análise Inclusão de indicadores do Painel de Bordo do IPEN e novo formato de ata para a reunião (relatório).
Crítica do Desemp. Global
Tabela 1.3.3: Processo de Aprendizado da Análise Crítica do Desempenho Global
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2. ESTRATÉGIAS E PLANOS
2.1 FORMULAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS
1 - O processo de formulação das estratégias do IPEN de longo e curto prazos, está representado na Fig. 2.1.1.
MISSÃO
Valores Organ.
VISÃO
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N01
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3
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A
Re N Á L
t ro IS
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en ÍT
ta IC
çã A
o D
do E
Si DE
st e SE
m M
a PE

Pontuação obtida
nos Rg’s

Painel de Bordo
(BSC)

Avaliações , notas e
comentários do
Seminário de
Avaliação das
Atividades do Plano
Diretor

Sistema de Informações Gerenciais do IPEN (SIGEPI)

Estab. de prioridades;
Alocação de recursos,
Deter. Indicad de desempenho
Medição dos resultados ; e
Avaliação do Progresso

Relat. da Pes.
de Clima
Organiz.

OEG’ s

P&D&E

Prog. e Sub - prog.
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Atividades
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E
I S en
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AN etro
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Avaliações do
Rg’s

Análise de Impactos (amb.interno e externo)

O

Relat.
Orçamentário e
Financeiro

Relat. de
Pesquisas de
Satisfação dos
Clientes

Macro
Objet. Permanentes
Estratégias Objetivos Atuais

Plano Diretor

eg

Definição de
Macro Indicadores

PG-IPN-0104

Plano de Negócios
Formação dos Gts
- Pensamento
Tático

Desdobramento dos
OEGs, Progs e SubProgs, Diretriz

Objetivos e Metas
Táticas Atuais

o
çã
e A 1 03
o d -0
la n -IPN
o P PG

PANEJAMENTO ESTRATÉGICO CORPORATIVO (HORIZONTE:4 Anos - revisão anual )

ed

OEGs Progs. e SubProgs Diretrizes e
Políticas

io s

Objetivos e
Metas
Estratégicas

óc

Formação dos
GT - Hipótese
de Planejamento

Def. de Indicadores
Intermediários

PG-IPN-0105

PANEJAMENTO TÁTICO (HORIZONTE:4 Anos - revisão anual )

Planos de Ação
Formação dos Gts Propostas Operacionais

Objetivos e Metas Operacionais
/Progs de Ação

Definição de Indicadores
Operacionais

Gerenciamento dos
Projetos

PANEJAMENTO OPERACIONAL (HORIZONTE:1 Ano)

PG-IPN-0106

RESULTADOS ORGANIZACIONAIS

Figura 2.1.1: Processo de Planejamento e Tomada de Decisão

No topo da pirâmide está o Planejamento Estratégico Institucional onde são definidos os Propósitos do IPEN
(Missão, Valores Organizacionais, Visão, Macro Estratégias, Objetivos Permanentes e Objetivos Atuais) que norteiam
os demais níveis de planejamento. Em seguida são desdobradas as macro estratégias, objetivos permanentes e
objetivos atuais (objetivos de longo prazo) nos níveis tático e operacional (objetivos de curto prazo).
Os Objetivos Estratégicos Globais (OEGs), são resultados ou estados de longo prazo, a serem alcançados
por meio do desenvolvimento de Atividades nas funções P&D&E, Produtos e Serviços e Ensino, cujas metas são
estabelecidas anualmente; e inclusive da gestão no período considerado, em consonância com os programas e ações
formulados a partir dos requisitos das partes interessadas, tais como: Plano Plurianual (PPA) do Ministério da Ciência
e Tecnologia – MCT, compromissos estabelecidos com parceiros da Instituição no âmbito estadual e na iniciativa
privada.
2 - No processo de formulação das estratégias são analisadas as variáveis do ambiente interno e externo. Esta
etapa, denominada análise de impactos, está representada na Fig. 2.1.2, que contém os aspectos considerados.
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS

VISÃO
VALORES E
CRENÇAS
MISSÃO

AMBIENTE EXTERNO
Sociedade
Clientes e Mercado
Concorrentes
Níveis de desempenho
Fornecedores
Tecnologia
Planejamento a Níveis Superiores
Programas e Ações de Governo

AMBIENTE INTERNO
Cultura Organizacional
Estrutura Operacional e Organizacional
Recursos Disponíveis
Tecnologia
Instalações
Níveis de desempenho
Pontos Fortes e Fracos

Figura 2.1.2: Aspectos considerados no Processo de Formulação de Estratégias (ANÁLISE DE IMPACTOS)
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3 - A análise de impactos observa o Desempenho Global (resultados obtidos X planejamento) e os interesses e
anseios das partes interessadas, de forma a garantir que suas demandas sejam consideradas na formulação das
estratégias nos níveis de planejamento. Nas análises críticas utiliza-se o Painel de Bordo (vide item 2.3) que
contém indicadores relacionados aos interesses de partes interessadas, representados nas perspectivas Mantenedor,
Clientes e Sociedade. Os anseios e necessidades da parte interessada “Colaboradores” é representado, entre outros,
pelos resultados da pesquisa de clima organizacional. Quanto aos Fornecedores, não se aplica considerar seus
interesses para o estabelecimento das estratégias do IPEN, visto que o IPEN deve atender a todos os requisitos
legais da Lei 8.666.
As atividades do IPEN são organizadas nos programas e sub-programas apresentados na Tab. 2.1.1.
nº
Programa
1 Aplicações de Técnicas
Nucleares
2 Ensino e Informação Científica
3

Materiais

4
5
6
7

Meio Ambiente
Reatores Nucleares
Saúde
Segurança Radiológica

nº
Sub-programa
1.1 Física Nuclear e Radioquímica
2.1
2.3
3.1
3.3
3.5
4.1
5.1
6.1
7.1

nº
Sub-programa
1.2 Aplicação na Engenharia e na
Indústria
2.2 Informação Científica
2.4 Graduação
3.2 Caracterização de Materiais
3.4 Processos Químicos

Treinamento e Aperfeiçoamento
Pós-Graduação
Síntese e Processamento de Materiais
Lasers e Aplicações
Tecnologia do Combustível Nuclear
Diagnóstico e Monitoração Ambiental
Operação e utilização de Reatores de Pesquisa
Biotecnologia
Radioproteção Ocupacional e Ambiental

4.2
5.2
6.2
7.2
7.3

Tratamento de Resíduos
Engenharia de Reatores Nucleares
Radiofarmácia
Gestão de Rejeitos Radioativos
Metrologia das Radiações

Tabela 2.1.1: Programas e Sub-programas do IPEN

As macroestratégias definidas pelo IPEN, estão apresentadas por perspectiva do BSC; conforme Tab. 2.1.2.
PERSPECTIVA

MACROESTRATÉGIA

FINANCEIRA Buscar novos clientes e recursos de outras fontes (agências nacionais e internac. de fomento, políticas públicas, empresas)
MANTENEDOR Manter-se alinhado às políticas emanadas pela União e Estado e promover a melhor utilização dos recursos públicos
SOCIEDADE Aproximar-se ao máximo possível da sociedade buscando esclarecer a importância das aplicações pacíficas da tecnologia
nuclear e correlatas e atuar perante as comunidades próximas com responsabilidade social
CLIENTE
Buscar o atendimento das necessidades dos clientes
PROCESSOS Manter-se em áreas que “apresentem vantagens competitivas” por meio da busca da excelência científica e tecnológica e
dos princípios de gestão da qualidade
OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO Buscar a excelência na capacitação de seus profissionais
Tabela 2.1.2: Macroestratégias do IPEN

4 - As principais estratégias, sempre apresentadas no Plano Diretor, são comunicadas às partes interessadas
por meio dos documentos que suportam o Sistema de Gestão Integrada do IPEN, disponibilizados em diversas
formas, incluindo a INTRANET e por meio dos mecanismos de interação com as partes interessadas apresentados na
Tab. 1.1.3 (critério 1).
5 - O principal padrão de controle dos padrões deste item são as auditorias do sistema da qualidade. O cumprimento
dos padrões e o grau de aplicação das principais práticas de gestão neste item podem ser evidenciados pelo
envolvimento da equipe do CQAS, do CTA, do corpo de gerentes e representantes da qualidade nos Centros e
Departamentos, que atuam na elaboração e manutenção do Sistema da Qualidade e de seus documentos e
indicadores. A forma como os Planos Diretor, de Negócios e de Ação são estabelecidos, acompanhados e revistos
(ver item 2.2), assegura que todos os objetivos estratégicos sejam considerados na execução do planejamento.
O Plano Diretor tem o seu desempenho medido por meio das avaliações anuais das atividades,
realizadas em Seminários onde os responsáveis por essas atividades apresentam os resultados e indicadores
obtidos, frente àqueles negociados com a alta administração (ver matrizes no Plano Diretor). A análise crítica do
Plano Diretor é realizada em Reunião de Análise Crítica do Desempenho do IPEN, pelo CTA. O aprendizado da
formulação das estratégias e planos para a Instituição é realizado por meio dos mecanismos expostos na Fig. 2.1.3.
Oportunidades de melhoria identificadas na
análise crítica do Plano Diretor , pelo CTA

Oportunidades de melhoria dos processos de
avaliações por examinadores externos

Reflexão sistemática em todos os níveis ;
Alguns indicadores : número de não
conformidades ; informações qualitativas das
auditorias ; manutenção
da certificação ; pontuação do RG

Oportunidades de melhoria dos processos
de auditorias internas e externas

Oportunidades de melhoria dos processos
de análise crítica dos Planos de Negócios
Oportunidades de melhoria dos processos
de análise crítica dos Planos de Ação

Introdução de melhorias

Mecan ismo
s

de Oportunidades d e Melhori

a

Figura 2.1.3: Mecanismos de Oportunidades de Melhoria
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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. O aprendizado
e a evolução relativos à formulação de estratégias são realizados conforme demonstrado na Tab. 2.1.3.
Avaliação
Análise Crítica
Fontes de Informação
Indicador ou Inform. Qualit.
Resp./ Freq.
Execução
Análise Crítica do Plano Diretor
Resultados obtidos versus planejado (sem.ativ.)
CTA / Anual
Chefias e SAR
Análise Crítica dos Planos de Ação e de Negócios Resultados obtidos
CTA / cf. cronog
Centros
Auditorias internas e externas
Nº de não Conformidades, inform.qualitativas...
CTA / cf. cronog. Auditores e CQAS
Avaliação dos Relatórios de Gestão do IPEN
Pontuação obtida no item 2.1 e oportunidades de
CTA / Anual
SAR
Principais
Ano
Descrição da melhoria implementada
melhorias
2001
Inovação na Modelo para elaboração de cenários prospectivos que aprimora o escopo dos fatores considerados; e aumenta a
análise de
represent. das lideranças durante o processo (chefias formais, repres. dos clientes e servid. nos Conselhos
impactos
Consultivos).
2001 Pesq. interna de O instrumento utilizado na coleta de dados foi um questionário contendo uma lista com 38 valores e respondidos por
Valores
55,3% do total de funcionários. O resultado obtido será utilizado pelos grupos de líderes, durante a Etapa 2 do PE.
Organizac.
2002 Reformatação Com a introdução dos formulários do SIGEPI, as apresentações dos seminários do Plano Diretor foram simplificados
da apresentação e tornados mais amigáveis.
dos seminários
Tabela 2.1.3: Processo de Aprendizado da Formulação de Estratégias

2.2 DESDOBRAMENTO DAS ESTRATÉGIAS
1 - O desdobramento das estratégias em planos está representado na Fig. 2.1.1 e descrita nos três itens abaixo:
• No nível corporativo, o Plano Diretor é estabelecido para um período de quatro anos e revisto anualmente,
é composto de um único ou vários documentos onde são definidos os Propósitos do IPEN; suas políticas
básicas; as funções; os segmentos de atuação de cada Centro; as metas a longo prazo; as principais
estratégias, as funções; a Organização do Instituto 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; oportunidades de desenvolvimento do IPEN; metas
gerais do CTA, dos Centros; organização do CTA; Programas e Sub-programas; e atividades.
• No nível tático, o Plano de Negócio das Unidades de Negócio – Centros, estabelecido para um período de
quatro anos e revisado anualmente, são documentos onde são definidos, para cada Centro: missão e
objetivos permanentes; concepção do negócio; objetivos, incluindo objetivos da qualidade, ambientais e de
segurança e de capacitação de recursos humanos próprios; mercado atual e futuro; ambiente de
concorrência; serviços prestados atuais e potenciais (novos produtos); metas; estratégias de atuação e
organização da Unidade de Negócio.
• No nível operacional, 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.
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 subatividades 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.
2 - A Fig. 2.1.1 apresenta o envolvimento das lideranças e dos especialistas no processo de definição em cada
nível de planejamento dos planos Corporativo (Plano Diretor), Tático (Plano de Negócio) e Operacional (Plano de
Ação); este envolvimento ocorre através da formação de Grupos de Trabalho e reuniões do CTA (documentadas em
Atas).
3 - Os principais recursos necessários para a implementação dos planos de ação são advindos de dois tipos de
fontes: (1) da mantenedora - na forma de orçamento; e (2) das agências de fomento - na forma de valores repassados
diretamente pelas agências aos projetos aprovados de P&D&E, para cumprimento de cronogramas específicos
previamente acordados.
Com relação à alocação de recursos orçamentários, após a negociação das atividades com os parceiros e
a mantenedora, passa-se à definição. 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. Complementarmente o Gráfico 8.7.2 apresenta a alocação dos recursos
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orçamentários na perspectiva de custeio da produção de radioisótopos, infra-estrutura e gestão e custeio e
investimento.
Os recursos orçamentários alocados para os Programas do IPEN (ver Tab. 2.1.1) em 2003 estão
apresentados na Tab. 2.2.1:
PROGRAMA
Aplic. Técnicas Nucleares
Materiais
Meio Ambiente
Reatores Nucleares
Saúde
Segurança Radiológica

RECURSOS ORÇAMENTÀRIOS
1.401.500,00
3.637.400,00
454.800,00
3.868.000,00
26.117.428,00
1.069.000,00

Tabela 2.2.1: Recursos orçamentários alocados por Programa

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 subatividades 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. A alocação de recursos
financeiros também encontra-se detalhada para cada Atividade no Plano Diretor.
4 - 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.
5 - 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; e
Oportunidades de melhoria apontadas no Relatório da Avaliação Cruzada do Projeto Excelência na Pesquisa
Tecnológica. O aprendizado e a evolução relativos à operacionalização das estratégias são realizados conforme
demonstrado na Tab. 2.2.2.
Avaliação
Fontes de informações
Pesquisa de Clima Organizacional

Indicador ou Inform. Qualit.
Resultados das variáveis da pesquisa

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

Pesquisa de Satisfação dos Clientes

Índices de satisfação obtidos

CTA / Anual

AC e SAR

Reuniões de Análise Crítica Setoriais

Atas de reunião, relatórios (PG-IPN-0103), result. de indicadores setoriais

Lideranças

Resultados obtidos versus planejado

CTA / Anual

Pontuação obtida no item 2.2 e oportunidades de melhorias apontadas nos
relatórios de avaliação.

CTA / Anual

CTA /
Centros
SAR e
áreas
SAR

Seminário das atividades do PD
Avaliação dos Relatórios de
Gestão do IPEN
Ano
2001

Principais melhorias
Agrupamento de atividades
complementares do PD

2002
2002

Seminário de atividades do PD
Informatização do P. Diretor

Descrição da melhoria implementada
Conf. 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.
Alteração da metodologia de avaliação das apresentações das atividades do Plano Diretor
Com a informatização do Plano Diretor, via SIGEPI, o processo de obtenção, acompanhamento e
controle do Plano Diretor evolui significativamente em termos de confiabilidade e sistematização.

Tabela 2.2.2: Processo de Aprendizado da Operacionalização das Estratégias

2.3 PLANEJAMENTO DA MEDIÇÃO DO DESEMPENHO
1 - O sistema de medição de desempenho global do IPEN permite o gerenciamento das atividades e a avaliação /
correção das estratégias pela Alta Direção. A Fig. 2.3.1 apresenta a proposição de uma relação de causa e efeito
entre as dimensões e os temas estratégicos do Painel de Bordo do IPEN.
As perspectivas abordadas no Painel de Bordo 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.
O desempenho do processo de operacionalização das estratégias no IPEN é obtido comparando-se 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 anualmente pela Assessoria de Relações Institucionais –
SAR e levados à Reunião do CTA.
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O BSC explicita as hipóteses de
correlações (setas) entre os
temas estratégicos.
Explicitamente 3 correlações
adicionais são medidas:

MISSÃO
PERSPECTIVA

FINANCEIRA

MANTENEDOR

SOCIEDADE

TEMAS ESTRATÉGICOS

Captação de recursos
financeiros

→ orçamento para produção e
faturamento;
Competência na gestão
do patrimônio público

Aderência aos programas
governamentais

Comunicação e
conhecimento público

Segurança &
Responsabilidade ambiental
Imagem positiva

CLIENTE

Satisfação do cliente

Ocupação de mercados

Excelência científica ,
tecnológica e na gestão

→ número de publicações e
número de mestres e doutores;
e
→ captação de recursos em
agências de fomento e número
de doutores.

Desenvolvimento de (novos) produtos e serviços ,
novas tecnologias e capacitação de pessoas

PROCESSOS

Ensino

Produtos &
Serviços

P&D&E

Parcerias com outras
organizações

Gestão da informação
científica e tecnológica

Gestão pela Qualidade
Gestão dos processos
administrativos

Gestão da infra-estrutura

Alocação de Pessoas e Recursos Financeiros

OPORTUNIDADES E
APRENDIZADO

Clima organizacional

Capacitação de pessoas
do QP do IPEN

CENTROS

Retenção de pessoal-chave

Responsabilidade e
perspectiva profissional

PROGRAMAS

ATIVIDADES

Figura 2.3.1: Painel de Bordo do IPEN – Balanced Score Card

2 - Os indicadores de desempenho são classificados, integrados e correlacionados para apoiar a análise crítica
do desempenho da Instituição conforme mostra a Fig. 2.3.1 e a Tab. 2.3.1. Todo esse sistema de indicadores e mais
o resultado da avaliação feita durante os Seminários de Avaliação do Plano Diretor, são consolidados na SAR e
levados à Reunião do CTA para servirem de suporte à Análise Crítica do Desempenho Global. Três perspectivas de
integração das informações são possíveis (conforme o interesse) de serem analisados: por Centro, por Programa e
por Atividade (ver Fig. 2.1.1).
a

Macro estratégia
Ind. Finalísticos de 1 ordem
Análise Crítica de desempenho Institucional
Captação total
Faturamento comercial
(ABIPTI 113)
Financeira

Captação de Agência de Fomento

a

Ind. Finalísticos de 2 ordem
Indicadores de apoio
Acompanhamento e controle pela Área funcional
Evolução do índice de recursos
Distribuiçao dos
recebidos
recursos
orçamentários
Índice de aproveitamento dos
recursos disponibilizados

Índice de Correlação Faturamento e
Orçamento de Produção
Índice de Correlação Captação de Ag.
de Fomento e Número de Doutores
Mantenedor

Sociedade

Índice de aproveitam. dos
recursos orçamentários
Apoio à incubadora
Nº de public., teses e dissertações
ABIPTI 612, 614, 634, 633 e ANSTO 12 e 13
(Qualitativo)
Ações de Cidadania
Índice de Correlação Nº de Public. e
(Qualitativo)
Nº de Mestres e Doutores
Excel.em Gestão -ABIPTI Pontuação no RG

Nº de estud.na Grad. e Pós-Grad.
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Nº de matérias positivas e
negativas na imprensa
Nº de visitantes
Nº de palestras
Emis. de Efluentes líq. e gas.
N. de Emerg. Radiol. Atendidas

Índice de Aderência ao
PPA
Percentual de matérias
positivas

a

Macro estratégia
Ind. Finalísticos de 1 ordem
Análise Crítica de desempenho Institucional
Quantitativos dos produtos e serviços
Índice de satisfação
produzidos
dos clientes
Índice de reclamações por
faturamento (ABIPTI)
Nº de produtos tecnológicos gerados
(ABIPTI 608)
Nº de processos e técnicas
desenvolvidos (ABIPTI 609)
Nº de pedidos patentes (ABIPTI 604)
Nota CAPES
Avaliação do Plano Diretor
Nº de public., teses e
dissert. - ABIPTI 612, 614,

Clientes

a

Ind. Finalísticos de 2 ordem
Indicadores de apoio
Acompanhamento e controle pela Área funcional
Distribuição da ocupação de
mercados no Brasil
Produtos e serviços constantes
no catálogo
Premiações e
reconhecimentos recebidos

Nº de Certificações ISO

634, 633 e ANSTO 12 e 13

Excelência em Gestão
(ABIPTI Pontuação no RG )

Processos

Distribuição dos recursos
orçamentários

Nº de Credenciamentos ISO

Pessoas alocados nas funções
finalísticas
Nº de não conformidades em
auditorias internas e externas

Nº de parcerias com empresas
Certificações CNEN
Licença IBAMA
Nº de parcerias com institutos
de pesquisas e Universidades

Nota CAPES

Índice de satisfação do Quadro
Permanente
Nº de Profissionais do IPEN na PósGraduação

Oportunidade
e
Aprendizado

Evolução da Qualificação
Investimento em Benefícios
Índice de Acidentes de Trabalho

Avaliação dos
fornecedores
Nº de Ensaios e
Controles
Acompanhamento dos
Planos e
Trabalhos(P&D&E)
Ind. de desempenho
dos processos de
Ensino
Nº de consultas on-line
Frequência de
usuários na bibloteca
Índ. de recursos
alocados à informação
científ. e tecnol.
Índice de operac. da
rede
Nº de atendimentos a
chamados
Aperfeiçoamento de
Sistemas de
Informação
Evasão de pessoal do
Quadro Permanente
Nº de profissionais
partic. do Exame
Periódoco
Nº de profiss.
promovidos

Nº de Horas de Capacitação
Indicador com dupla função
Tabela 2.3.1: Indicadores do Painel de Bordo do IPEN - correlações

3 - Os referenciais comparativos apoiam o estabelecimento das metas Institucionais, como se observa na Tab.
2.3.1. A coleta e integração das informações são realizadas no âmbito do SIGEPI, que é um sistema de informações
gerenciais (ver critério 5). 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 Fig. 2.3.2. Desde 2003 as informações comparativas passaram a integrar o processo de
análise crítica de desempenho global do IPEN.
S
I
G
E
P
I

Indicadores de
Excelência

Comparativos
Operacionais/
administrativos

C&T
ABPTI

CNEN - Fórum
de Apoio Logístico

ANSTO

Painel de Bordo
Análise Crítica do
Desempenho Global
Tomada de decisão
Ações de melhoria

Verificação/
Estratégias
Input do
desempenho
dos
concorrentes

Nível do CTA - metas
(curto e longo prazos)
projetadas para os indicadores

Figura 2.3.2: Ilustração esquemática dos padrões de trabalho relativo à medição do desempenho global da Instituição

4 - As metas de curto e longo prazo são estabelecidas pelas lideranças durante a formulação das estratégias
(observe itens 2.1 e 2.2) nos três níveis do planejamento (corporativo, tático e operacional). O sistema de
desempenho global, seus indicadores de desempenho e as metas estabelecidas são comunicados às partes
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interessadas por meio de documentos que suportam o Sistema de Gestão Integrada do IPEN, conforme já
apresentado no item 1.1, bem como, internamente, por meio da INTRANET, das Reuniões nos diversos níveis de
execução (Encontro da Alta Direção com as Chefias e os Servidores, Reuniões informais setoriais para internalização
das práticas de gestão, Reuniões do CTA). O Plano Diretor também inclui os objetivos de longo prazo a serem
alcançados bem como as metas de curto prazo, inseridas em cada Atividade.
As metas de longo prazo podem ser observadas no informe anual e são identificadas como macroperspectivas para o horizonte de 4 anos; abaixo reproduzimos algumas dessas metas por área (informe anual 2002):
ÁREA

METAS DE LONGO PRAZO
Crescer o faturamento em torno de 10% ao ano, com o objetivo de alcançar em 2006 um faturamento de R$ 40.000.000,00
Crescer a produção de radioisótopos e radiofármacos em torno de 10 % ao ano, de modo a possibilitar o atendimento, em
2005, de cerca de 3.000.000 de pacientes
IND.,ENERGIA, MAT. E Desenvolver protótipos de células a combustível e processos de reforma dos combust. para aplic. veicular estacionária
MEIO AMB.
ENG., TECN. E CIÊNC. Concluir a modernização do Reator de Pesquisas IEA-R1m: operar numa potência de 5 MW, 120 horas por semana
NUCLEAR
RADIOPROTEÇÃO
Operar a nova unidade de caracterização e tratamento de rejeitos radioativos
QUALIDADE
Dar continuidade ao programa de certificação ambiental do IPEN
ENSINO
Ampliar o programa de Pós-Doutoramento, com um aumento significativo de ofertas nas diferentes áreas do IPEN
GESTÃO
Incrementar a cooperação IPEN-Empresa
SAÚDE

As principais metas de curto prazo estão apresentadas no quadro abaixo:
Metas 2003 para todo o IPEN

1
2
8
9
10

I
N
D
I
C
A
D
O
R

11

14
15
16
22

Descrição
Faturamento Comercial
Captação de Agência de Fomento
nº de produtos tecnológicos desenvolvidos, indicador 608 ABIPTI
nº de processos e técnicas desenvolvidos, indicador 609 ABIPTI
nº de artigos completos publicados em periódicos internacionais, indicador 612 ABIPTI
nº de artigos completos publicados em periódicos nacionais, indicador 611 ABIPTI
nº de trabalhos completos public. em anais de eventos científicos e/ou tecnológicos internacionais,
indicador 614 ABIPTI
nº de trabalhos completos public. em anais de eventos científicos e/ou tecnológicos nacionais,
indicador 613 ABIPTI
nº de teses de doutorado concluídas, indicador ABIPTI 634
nº de dissertações de mestrado concluídas, indicador ABIPTI 633
Pedidos de patentes no Brasil, indicador 604 ABIPTI
Excelência em Gestão (Prêmio Paulista)

Unidade
Real
Real
unidade
unidade
unidade
unidade

Meta 2003
R$ 31.337.000,00
R$ 6.887.762,00
15
15
139
68

unidade

102

unidade
unidade
unidade
unidade
pontos

143
22
38
7
> 350

5 - A organização, controle e medição de desempenho das práticas de gestão deste item é realizada
anualmente: pela SAR – que consolida os resultados dos Seminários de Avaliação das Atividades e entrega ao CTA
como insumo para Análise Crítica de Desempenho Global (ver Fig. 2.1.1); pela coordenação do Projeto Excelência do
IPEN; e pela coordenação do SIGEPI – que consolida os diversos indicadores do BSC do IPEN. 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 2003-2006, 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.
A avaliação dos padrões de trabalho deste item é feita pelo CTA e examinadores da ABIPTI e do PPQG.
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 e priorização.
O aprendizado e a evolução relativos ao item são realizados conforme demonstrado na Tab. 2.3.3.
Avaliação
Fontes de informações

Indicador ou Inform. Qualit.

Pesquisa de Clima Organizacional Resultados das variáveis da pesquisa
Pesquisa de Satisfação dos Clientes Índices de satisfação obtidos
Seminário das atividades fdo PD Resultados obtidos versus planejado
Avaliação dos Relat de Gest
Pontuação do item 2.3 e oportun. de melhorias apontadas nos relat. de avaliação
do IPEN

Análise Crítica
Resp. / Freq. Execução
CTA / Anual

APD

CTA / Anual
CTA / Anual
CTA / Anual

AC e SAR
SAR e
SAR

Ano

Principais melhorias

Descrição da melhoria implementada

2001

Escolha da ANSTO para
padrão comparativo
Mudança de periodicidade
da pesquisa de Clima
Organizacional
Painel de Bordo do IPEN

Escolha do Instituto ANSTO – Austrália para a consideração dos comparativos de indicadores para a perspectiva
“sociedade”, tema estratégico “excelência científica e tecnológica”.
Decisão por sugestão apresentada pela Coord. do Projeto Excelência e 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

2001
2003

Revisão da Metod. de
Análise Crítica de
Desempenho Global

Elab. eImplem. da ferramenta para auxiliar o processo de medição do desempenho global da Instituição
Inclusão de indicadores do Painel de Bordo do BSC e novo formato de ata para a reunião (relatório) e inclusão de
indicadores de intercomparação na análise crítica de desempenho.

Tabela 2.3.3: Processo de Aprendizado do Planejamento da Medição de Desempenho Global
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3. CLIENTES
3.1. IMAGEM E CONHECIMENTO DO MERCADO
1 - A segmentação de clientes e mercado, iniciada em 1998, é definida conforme estabelecido no procedimento do
Sistema de Gestão Integrada do IPEN – PG-IPN 0104 – Planejamento Estratégico. A partir desse processo buscamse 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-alvo em três grandes segmentos (vide Tab. 3.1.1): os clientes de
pesquisa, desenvolvimento e engenharia (P&D&E), os clientes da lista de produtos e serviços do IPEN e os clientes
relacionados à formação de recursos humanos (Ensino). Esta segmentação está alinhada com as três funções
básicas da instituição que permeiam suas atividades, buscando inovação e melhorias de processos na área de
atuação do IPEN (ver Critério 2).
•
•

Segmentação
P&D&E

Produtos e
Serviços

Clientes Atuais
Ver Perfil

Ver Perfil

•
•
•
•
•

•

Ensino

Ver Perfil

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clientes Potenciais
Empresas (organizações não governamentais)
Órgãos públicos (organizações governamentais)
Hospitais e Clínicas especializadas em medicina nuclear (radiofármacos e calibração de
instrumentos e dosimetria pessoal e de área)
Ind. Metalúrgica, Petroquímica ,de Papel e Celulose e de Ensaios Não Destrutivos (fontes
radioativas para gamagrafia industrial e medição de espessura)
Ind. Alimentícia, Mineradoras e de Geração de Energia (serviços de análises químicas e
isotópicas e consultorias)
Exterior (exportação de fontes radioativas e radiofármacos)
Estagiários de iniciação cientifica : mestrado e doutorado
Estagiários curriculares para conclusão de cursos de graduação
Estudantes de graduação: estagiários e bolsistas de iniciação científica
Graduados: mestrado e doutorado
Funcionários do IPEN: mestrado e doutorado e especialização
Profissionais de empresas: especialização, mestrado e doutorado
Dentistas: mestrado profissionalizante
Formação de professores de Entidades Públicas: 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. 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 representam 100% do valor total faturado pelo IPEN,
sendo que deste faturamento, cerca de 95% são provenientes da comercialização de radiofármacos. São
constituídos por clientes públicos e privados. A segmentação dos clientes leva a considerar o tipo de produto e
serviço ofertado. Constituem assim os principais segmentos: radioisótopos para aplicações industriais, radioisótopos
para aplicações médicas, calibração de instrumentos, dosimetria pessoal e ambiental, serviços de irradiação
utilizando o acelerador de elétrons, acelerador de prótons, fonte de Cobalto-60 ou nêutrons e tratamento de rejeitos
radioativos. A partir de 1995, o IPEN iniciou um programa de nacionalização, com objetivo de passar a produzir parte
dos radioisótopos atualmente importados. Esse programa de nacionalização deve responder inicialmente por cerca
de 15 a 20% da importação total do ano, até atingir aproximadamente 30% a partir de 2004.
Os clientes de Ensino, 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 Pós-Graduação 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).
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, Gestão de Negócios e Tecnologias e Perícias e Auditoria
Ambiental. O IPEN também oferece, desde 2001, disciplinas optativas de graduação para os alunos da USP. As
outras categorias de clientes são os estagiários de iniciação científica e bolsistas PCI. As vagas para estagiários são
disponibilizadas em diversas áreas de conhecimento e estas atividades não são remuneradas com bolsas. O IPEN
possui quotas de bolsas disponibilizadas por entidades de fomento, como CNPq e CAPES, para seleção de bolsistas.
Os bolsistas podem ser de iniciação científica, mestrado ou doutorado.
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2 - As necessidades dos clientes atuais são identificadas por meio dos mecanismos apresentados na Tab. 3.1.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mecanismos
Contatos diretos realizados junto à Divisão de Ensino
Participação de pesquisadores em eventos técnicos
Estudos de mercado, montagem de stands em
eventos técnicos e comerciais
Home page
Convênios “guarda-chuva” 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

Continuidade
Sempre ocorreu
Sempre ocorreu

SAR
AAC
Comissão Permanente
SAR

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

SAR
AAC

Clientes de P&D&E
Clientes de P&S

Desde 1998
Desde 1999

SAR
AAC
DE

Total
Total
Total

Desde 2000
Desde 1999
Desde 2000

Centros

Todos Centros e Todos
Clientes
Todos Centros e Todos
Clientes

Desde 2000

CQAS/SAR e Centros

Desde 1985
Desde 1996
Desde 1996

Desde 2001

Tabela 3.1.2: 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 – Análise Crítica dos Pedidos
Propostas, Contratos e Novos Produtos e/ou Serviços. O IPEN atende a todas as clínicas, hospitais e indústrias que
utilizam radioisótopos, radiofármacos e serviços como irradiações por elétrons, prótons, nêutrons e gama (ver capítulo
8, gráficos 8.1.2 e 8.1.6). Existe uma estreita interação entre o IPEN e a comunidade médica da área nuclear e 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, de radioisótopos e outros produtos ou serviços, 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. Por exemplo, a pesquisa do grau de satisfação dos clientes, permitiu a identificação das diversas
necessidades dos clientes e, entre elas, a de realizar os pedidos de vendas via Internet. No final de 2002 o IPEN,
disponibilizou mais essa opção em sua Home Page, sem excluir nenhum dos outros canais para realizar pedidos
(Fax, e-mail e outros).
Para a área de P&D&E, de forma a atender aos interesses das partes envolvidas, são firmados Convênios de
Cooperação técnico-científica, planos de trabalho, coordenadores responsáveis de ambas as partes, prazos e metas
definidos de comum acordo. No convênio, define-se o objeto que será alvo de interesse para o desenvolvimento; no
plano de trabalho define-se como esse objeto será alcançado.
Referente à área de Ensino, todas as solicitações dos clientes são tratadas pela Comissão de PósGraduação (CPG) do IPEN que delibera sobre as ações a serem tomadas e executadas 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, seja institucional, seja
em eventos por parte dos pesquisadores, em eventos técnicos.
3 - Os atributos de produtos e serviços são identificados em função da segmentação de clientes definida. Esses
atributos são verificados nas pesquisas de satisfação de clientes e a Instituição considera todos com a mesma
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 de Ensino, os
atributos, definidos pela CPG, são aplicados desde o início do Programa (1976).
4 - A Instituição faz a divulgação de sua marca, seus produtos e suas ações de melhoria pelos meios descritos na
Tab. 3.1.3
•
•
•
•
•
•
•
•

Meios de Divulgação
Participações dos pesquisadores em eventos nacionais e
internacionais
Centralizar as atividades normativas e executivas da área
de Marketing para o IPEN
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

Responsável
Centros

Disseminação
Todos os clientes

Continuidade
Sempre ocorreu

SAC

Clientes de Produtos e
Serviços
Todos os clientes
Estudantes em geral
Todos os clientes
Todos os clientes
Todos os clientes
Todos os clientes

Desde 1985

SCS
SCS
Comissão Permanente
SAR
SAR
SCS
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Desde 1985
Desde 1986
Desde 1996
Desde 1996
Desde 1996
Desde 1996

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Informe Anual”, documento de divulgação interna e
externa, dos principais resultados institucionais (impresso
e via Internet)
Envio de cartazes para as várias Unidades da USP e de
faculdades particulares, informando sobre a realização do
exame de seleção
Divulgação de informações na Internet sobre a PósGraduação
Contatos diretos realizados pelo Setor de Vendas e pelo
Serviço de Atendimento ao Cliente
Publicação de anúncios relativos ao Mestrado
Profissionalizante em Laser em Odontologia, em jornais
de classe e distribuição de folders em congressos da área
“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

SAR

Todos os clientes

Desde 1996

DE

Alunos de graduação em
último ano

Desde 1997

DE

Todos os Clientes

Desde 1998

AAC

Clientes de Produtos e
Serviços
Clientes de Mestrado
Profls. Laser em
Odontologia
Todos os clientes

Desde 1999

DE
DE&ICT
DE

Divulgação do resultado da Pesquisa do Grau de
Satisfação dos clientes do IPEN
Participação dos docentes e alunos em congressos

AAC

Jornal Órbita, jornal institucional bimestral - versão on-line
Plano Diretor (impresso e via Internet)
Envio de folders eletrônicos para potenciais candidatos
aos cursos de especialização
Divulgação de cartazes de Pós-Graduação do IPEN em
todos os pontos de ônibus da USP

SCS
SAR
DE

Pesquisa de satisfação com visitantes nacionais
CD-ROM Institucional e impressão da marca em
documentos internos e externos e na embalagem de seus
produtos

SCS
SAR

Desde 1999
Desde 1999

Clientes de Mestrado
Profis. Laser em Odonto.
Clientes de Produtos e
Serviços
Clientes de Mestrado
Profis. Laser em Odonto.
Todos os clientes
Todos os clientes
Graduados

-

DE

Desde 2000
Desde 2000
Desde 2000
Desde 2000
Desde 2000
Desde 2001

Clientes Alunos de
disciplinas optativas de
graduação
Todos visitantes
Todos os clientes

Desde 2001
Desde 2001
Desde 2002

Tabela 3.1.3: Meios de Divulgação Institucional

5 - A verificação relativa ao cumprimento dos padrões de trabalho pode ser demonstrado na Tab. 3.1.4.
Prática de Gestão

Padrão de Trabalho

Segmentação do
mercado
Identificação
necessidades dos
clientes

PG-IPN-0104
Relatório de Gestão (RG)
PG-IPN-0301
Propostas / orçamentos
Questionários de pesquisa
Planos de Negócios
Instrumento Contratual
Circular IPEN 006
Questionários de pesquisa

Identificação de atributos
Divulgação da marca e
dos produtos

Procedimentos gerenciais (PG)
Portarias da Superintendência
Catálogo 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

Freqüência
Anual
Função de
cada tipo de
ação

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

Anual

Tab. 3.1.2

SAR,
AAC, DE

Função de
cada tipo de
ação de
divulgação
Anual

Respons
ável
SAR

Tab. 3.1.3

SCS

Tabela 3.1.4: Processo de controle dos padrões de trabalho

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 Tab. 3.1.5.
•
•

•

Fontes de informações
Avaliação do RG
Reunião de Avaliação do
Programa de Tecnologia
Nuclear
Reunião de Avaliação do
Programa de Laser em
Odontologia

Avaliação
Indicador ou informação qualitativa
•
Pontuação do item 3.1
•
Oportunidades de melhorias apontadas
nos processos de avaliação do Relat. de
Gestão do IPEN
•
N º alunos matriculados
•
N º titulações de mestrado e doutorado
•
N º inscritos no processo seletivo
•
Avaliação CAPES
•
N º inscritos no processo seletivo
•
N º alunos matriculados
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Análise Crítica
Responsável / Freqüência

Execução

•

CTA / anual

•

Setores
envolvidos

•

CPG Acadêmica /
semestral e mensal

•

Divisão de
Ensino,
Orientadores e
professores

•

CPG Curso de Laser e Fac.
Odontologia/ anual

•
•
Ano
1998

1999

2000

2001
2002

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N º dissertações defendidas no prazo
Avaliação CAPES

•

Divisão de
Ensino,
Orientadores e
Professores

Principais melhorias implementadas
Ingresso no Projeto Excelência da ABIPTI .
Realização da primeira segmentação de clientes.
Implementação do Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC.
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).
Início das atividades do mestrado profissionalizante.
Elaboração do Plano de Negócios do Centro de Radiofarmácia – CR.
Reformulação da segmentação dos clientes em alinhamento ao planejamento estratégico.
Implementação da pesquisa de satisfação aplicada aos visitantes nacionais.
Lançamento do Jornal Órbita.
Início das disciplinas optativas da graduação da USP.
Elaboração dos Planos de Negócios dos Centros: CEN e CRPq.
Reformulação da Home page.
Implementação da Pós-Graduação Latu-Sensu.
Elaboração dos Planos de Negócios do Centro CAC e o Projeto Célula a Combustível.
Disponibilizada a realização de pedidos para a comercialização de Radiofármacos via Internet.
Tabela 3.1.5: Processo de Aprendizado em Imagem e Conhecimento do Mercado

3.2 RELACIONAMENTO COM CLIENTES
1 - O IPEN disponibiliza aos clientes os canais de comunicação mais utilizados no mercado. 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, necessidades de assistência técnica e sugestões, mostrados em detalhe na Tab. 3.2.1.
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@ipen.br , parcerias@ipen.br ou
fmoreira@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 3.2.1: Canais de acesso

O principal critério para segmentação dos clientes segue as funções finalísticas do IPEN, ou seja, P&D&E,
Produtos e Serviços e Ensino.
O grupo de Clientes de P&D&E é atendido pelo próprio Pesquisador e/ou Tecnologista responsável pela
execução da necessidade do cliente. 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 os procedimentos
PO-IPN-0301.02 – Venda de Produtos ou Serviços Que Não Constam da Lista de Preços do IPEN (NãoRotineiros). Na Internet está disponibilizado um canal de acesso denominado “Parceria” cujo endereço eletrônico é
parceria@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). Estes funcionários trabalham de acordo com os
Procedimentos Gerenciais– PG-IPN-0301 – Análise Crítica dos Pedidos Propostas, Contratos e Novos Produtos e/ou
Serviços e PG-IPN-0302 – Serviço de Atendimento ao Cliente, 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. Os canais de acesso disponibilizados aos clientes
são o telefone, o Fax, o Correio, o e-mail e a Internet. Na Internet está disponibilizado o sistema para a realização de
pedidos de radiofármacos, o que permite ao cliente uma melhor administração das aquisições realizadas no IPEN. O
sistema é acessado somente por clientes do IPEN e com a senha pessoal.
O grupo de Clientes Ensino 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@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.
2 - 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. As reclamações são

40

recebidas (vide gráfico 8.1.5), são analisadas pelos especialistas das áreas e em seguida propostas melhorias nos
processos de produção ou na prestação dos serviços ou ações de assistência técnica. Quando é observado o
fornecimento de um produto que não esteja em conformidade com o acordado entre as partes (IPEN e cliente) ou é
identificada a necessidade de assistência técnica, é aberto um documento eletrônico no sistema TNCMC. Em 2002,
foi disponibilizado no sistema TNCMC a reclamação do cliente interno (setores que recebem produtos ou serviços
elaborados por setores produtores ou prestadores de serviços do IPEN). Esses procedimentos estão previstos na
PG-IPN-0302. Compete ao Coordenador do Centro que recebeu a não - conformidade 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 – Controle de Não-Conformidades e PG-IPN-0803 – Ação Corretiva, Ação
Preventiva e Melhoria Contínua, 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 Convênio de cooperação
técnico-científico firmado entre os partícipes. Esta cláusula estabelece que caberá aos coordenadores de cada parte
a solução de problemas de ordem técnica, administrativa e financeira, pertinentes ao objeto do convênio. 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 de
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@ipen.br, ou pessoalmente na Divisão de Ensino ou,
ainda, por intermédio do telefone.
3 - O serviço de pós-venda e de assistência técnica constituem os mecanismos de acompanhamento das transações
recentes e estão estabelecidos no procedimento gerencial PG-IPN-0302 do Sistema de Gestão Integrada do IPEN,
aplicado aos clientes que adquirem os produtos e serviços da Instituição.
4 - A identificação do grau de satisfação dos clientes está estabelecida no procedimento operacional PO-IPN-0302.04
– Identificação do Grau de Satisfação dos Clientes do Sistema de Gestão Integrada do IPEN. 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:
Clientes de P&D&E: pesquisa realizada anualmente com todos os clientes que têm convênios de cooperação
técnico-científica ou contratos de prestação de serviços com o IPEN. Esta pesquisa de satisfação encontra-se no
segundo ano de aplicação (ver Capítulo 8, Gráfico 8.1.3) .
Clientes da lista de produtos e serviços do IPEN: pesquisa realizada anualmente com todos os clientes que
adquirem produtos ou serviços. 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 esses clientes (ver Capítulo 8, Gráfico 8.1.1 ).
Esta pesquisa de satisfação encontra-se no quarto ano de aplicação.
Para intensificar a satisfação de 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.

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. 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 e aos professores (ver
gráfico 8.1.4).
5 - A verificação relativa ao cumprimento dos padrões de trabalho pode ser demonstrado na Tab. 3.2.2. A
disseminação e continuidade encontra-se na Tab. 3.2.3. As reclamações são tratadas como insatisfações dos clientes
e seu acompanhamento é efetuado pelo TNCMC conforme já explicado anteriormente.
Prática de Gestão
Canais de acesso
Gestão da satisfação e
da reclamação do
cliente
Acompanhamento das
transações com os
clientes
Satisfação do cliente

Padrão de Trabalho

Indicador de Controle

Freqüência

Responsável

Questionários de pesquisa

Grau de satisfação com os canais
de acesso
Relatório gerencial – SAC
TNCMC

Anual

AAC
SAR
CQAS

PG-IPN-0302, 0801 e 0803
Instrumento contratual

Semestral (auditorias ISO e
auditorias internas)

PG-IPN-0302

Evolução do faturamento e das
reclamações

Mensal

AAC

PO-IPN-0302.04
Questionários de pesquisa

Grau de satisfação dos clientes

Cliente de P&S – anual
Cliente de P&D&E – anual
Clientes de Ensino – ao final do

AAC
SAR

41

Intensificação da
satisfação

Folder – resumo

ciclo de ensino
Anual

Grau de satisfação dos clientes

DE
AAC

Tabela 3.2.2: 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

Continuidade

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

Desde 1985
Desde 1985
Desde 1998
Desde 1999
Desde 1999

Tabela 3.2.3: Disseminação e Continuidade das Práticas de Relacionamento com os Clientes.

Os principais mecanismos de aprendizado relativos às práticas deste item decorrem 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 ao relacionamento com clientes são realizados conforme demonstrado na Tab. 3.2.4.
Avaliação
Indicador ou informação qualitativa

Fontes de informações
•

Avaliação do RG

•

Relatório semestral emitido
pelos Centros

•

Reunião de Avaliação do
Programa de Tecnologia
Nuclear

Ano
1998
1999
2000

2001
2002

•
•
•

Pontuação do item 3.2
Oportunidades de melhorias apontadas nos
processos de avaliação do RG
Plano de Ação e Plano de Negócios

•
•
•
•

N º alunos matriculados
N º titulações de mestrado e doutorado
N º inscritos no processo seletivo
Avaliação CAPES

Análise Crítica
Respons. / Freqüência
Execução
•

CTA / anual

•

Setores envolvidos

•

CTA / semestral

•

Centros

•

CPG / semestral e
anual

•

Divisão de Ensino,
Orientadores e
Professores

Principais melhorias implementadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantação do Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC.
Ingresso no Projeto Excelência da ABIPTI.
Certificação ISO 9002 para a produção, controle de qualidade e comercialização de Radiofármacos.
Realizada a primeira pesquisa da satisfação de clientes com os produtos e serviços.
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.
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 a sugestões recebidas dos clientes.
Comercialização de Radiofármacos via Internet.
Certificação ISO 9000:2000 para os Centros de Radiofarmácia, Engenharia Nuclear, Aceleradores Ciclotrons e Reatores de Pesquisa.

Tabela 3.2.4 – Processo de Relacionamento com Clientes
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4. SOCIEDADE
4.1. RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL
1 - 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 Tab. 4.1.1 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

Disseminação

Continuidade

SPF
NP
NR

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

Desde 1957
Desde 1959
Desde 1959

NP
NP
NA
SEST

Desde 1960
Desde 1982
Desde 1984
Desde 1988

Tabela 4.1.1: 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. No Capítulo 8, Item 8.6, Gráficos 8.6.1 e 8.6.2 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 gasosos” e a Tabela 8.5.4 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 têm 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.
2 - 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 de representantes do Grupo, foram
escolhidas as seguintes entidades: o Lar Amor ao Próximo, situada em Carapicuíba e Comunidade Santa Clara,
situada no quilômetro 15 da Rodovia Raposo Tavares. As duas entidades acolhem crianças carentes, sendo que na
primeira todas as crianças são portadoras de HIV. Para as duas entidades são realizadas doações rotineiras em
alimentos, roupas, calçados, mantas entre outras. Atividades lúdicas e recreativas são organizadas pelo Grupo para
as crianças assistidas pelas duas entidades. Os eventos são realizados em determinadas épocas do ano, como
Páscoa, Natal e Dia da Criança. As necessidades são identificadas por meio de entrevistas e visitas com os dirigentes
das entidades assistidas. As doações são entregues pelo Grupo de Cidadania utilizando transporte cedido pelo IPEN.
Para a entidade Lar Amor ao Próximo são realizadas periodicamente listas visando a arrecadação de recursos
financeiros destinados à edificação da nova sede. As ações coordenadas pelo Grupo do IPEN, para as crianças
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dessas duas entidades têm procurado garantir uma melhor qualidade de vida, oferecendo atenção, carinho e
momentos de alegria que auxiliam na formação desses novos cidadãos.
Além dessas práticas existem outras frentes, tais como:
• Promovem almoços com idosos da Casa de Repouso Maria Tereza, localizada na Rodovia Raposo Tavares,
quilômetro 30; e no Recanto da vovó, localizado na rua João Colino, nº 39, Osasco.
• Ministram palestras de Marketing Pessoal no Poupa tempo de Santo Amaro, ajudando os desempregados a se
recolocarem no mercado de trabalho.
• Promovem a campanha do agasalho em parceria com o Palácio do Governo do Estado de São Paulo.
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:
Responsável

Disseminação

Continuidade

• Atendimento à imprensa
• Programa de Visitas às instalações do IPEN

Mecanismos

SCS
SCS

Desde 1957
Desde 1978

• 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
• Edição do Jornal Órbita IPEN – versão impressa
e eletrônica

SCS

Órgãos da imprensa em geral
Estudantes universitários, instituições governamentais e
privadas
Estudantes de 1º, 2º Graus e de cursos de nível superior

• Programa de Ações para a Cidadania

APD

Desde 1986

SCS

Estudantes de 1º, 2º Graus e de cursos de nível superior,
toda comunidade

Desde 1996

APD
SCS

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

Desde 2000
Desde 2000

Desde 2001

Tabela 4.1.2.: Disseminação e continuidade das principais práticas de identificação e canais de comunicação com a comunidade

A liderança no apoio e no fortalecimento das comunidades, exercida por meio dos mecanismos citados na
Tabela 4.1.3, também vem sendo conduzida pela instituição por meio da participação em diversas associações, tais
como: ABIPTI – participação no Projeto Excelência; ABEN (Associação Brasileira de Energia Nuclear); 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; ABNT/CEET – Comissão de Ensaios Toxicológicos; e INMETRO/Grupo de
Tratamento de Resíduos.
3 - Uma das principais interfaces do IPEN com a sociedade é medida por meio das visitas de alunos e professores de
escolas e universidades públicas e privadas e do oferecimento de palestras a diversas entidades de ensino. Em 2002,
foram recebidas em visitas agendadas pela Assessoria de Comunicação Social (SCS), 1186 pessoas de 85 instituições
nacionais e 21 visitantes estrangeiros. O Programa “IPEN vai às Escolas” realiza um trabalho de divulgação científica
nas instituições de ensino 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 2002, foram
realizadas 16 palestras em escolas, atingindo um público de 1746 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 esclarece 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 disponibilização de
informações e serviços. No “site IPEN Responde”, por exemplo, foram recebidas, em 2002, 205 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.
As atividades do instituto são também divulgadas por publicações periódicas como o Informe Anual e o
Progress Report, disponíveis inclusive em versão eletrônica. Outro importante meio de comunicação é o jornal Órbita
IPEN, publicação bimestral, com tiragem de 3 mil exemplares e versão eletrônica que aborda as diversas atividades da
instituição em uma linguagem jornalística e acessível ao grande público. A home page da instituição, que em 2002
obteve cerca de um milhão de acessos, reveste-se de grande importância como canal de divulgação das atividades e
serviços prestados pelo instituto à sociedade.
Mecanismos

Responsável

Disseminação

Continuidade

• Apoio às pequenas e médias empresas de base tecnológica com
a criação de um centro incubador no IPEN em associação com a
USP, IPT e SCTDE, com apoio financeiro do Sebrae/SP.
• Incubadora de Cooperativa de Trabalhos de Base Popular

Centro Incubador de
Empresas Tecnológicas
(CIETEC)
IPEN/USP

Abriga 88 empresas
incubadas

Desde 1998
Projeto em andamento

• Centro de Modernização Empresarial para treinamentos práticos
e demonstração de tecnologias
• Projeto Parque Tecnológico de São Paulo

IPEN/USP/IPT com
apoio do Sebrae/SP
IPEN/USP/IPT com
apoio do Sebrae/SP

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

Projeto em andamento
Projeto em andamento

Tabela 4.1.3: Disseminação e continuidade dos mecanismos de apoio à comunidade, região e país.
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4 - O IPEN não recebeu até o momento quaisquer tipos de sanções relacionadas aos requisitos legais, regulamentares,
éticos ou contratuais.
5 - A verificação relativa ao cumprimento dos padrões de trabalho pode ser demonstrado na Tab. 4.1.4.
Prática de
Gestão
Impactos
Potenciais
Fortalecimento
do espírito de
cidadania

Exercendo a
liderança
CIETEC

Padrão de
Trabalho
Normas da CNEN
Planos e procedimentos
Legislação pertinente
Acordos Internac. de Salvaguardas
Reuniões, contatos e visitas com as
instituições solicitantes

Regimento interno

Indicador de Controle

Freqüência

Responsável

Monitoração individual
Monitoração de Área
Dose no indivíduo do público
Inspeções de salvaguardas
Quantidade de alunos que participam dos
cursos
Quantidade de palestras oferecidas
Quantidade de solicitações e perguntas
respondidas
Quantidade de doações
Relatório de acompanhamento de empresa
residente

Mensal
Contínua
Contínua
Anual
Contínua

DSR

Contínua
Contínua

Vide tabela 4.1.2

SS

Campanhas sazonais
Semestral

Conselho
Deliberativo
CIETEC

Tabela 4.1.4: Processo de controle dos padrões de trabalho

Os principais mecanismos de aprendizado relativos às práticas deste item decorrem do processo de avaliação
da gestão, com base na metodologia do PNQ, 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 ao relacionamento com clientes são realizados conforme
demonstrado na Tab. 4.1.5.
Avaliação
Indicador ou informação qualitativa

Fontes de informações
• Processo de avaliação
do RG
• Reunião de Avaliação
do CIETEC

Ano
1998
2000
2001

2002

•
•
•

Pontuação do item 4.1
Oportunidades de melhorias apontadas nos
processos de avaliação
Relatório de avaliação de empresas residentes

Análise Crítica
Responsável / Freqüência

Execução

CTA / anual

Setores envolvidos

Conselho deliberativo do CIETEC
Semestral

Empresas residentes

Principais melhorias implementadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criação do Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec) com 15 empresas incubadas
Revisão do Plano de Monitoração Ambiental
Programa de integração da força de trabalho
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
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 4.1.5: Processo de Aprendizado

4.2. ÉTICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1 - O comportamento ético é promovido interna e externamente; utilizando-se o Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994),Código de Conduta da
Alta Administração Pública Federal (publicado no D.O.U. de 22/08/2000 ), códigos de ética profissional das diversas
categorias que atuam na instituição, princípios éticos no relacionamento instituição - clientes - fornecedores e o
Comitê de Ética na Pesquisa, criado de acordo com a Resolução 196 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de
Saúde.
2 - A transparência das atividades realizadas na instituição é fundamental em seu relacionamento com a sociedade.
Diversos canais foram criados para manter e estimular a divulgação das informações da instituição. Relatórios, Plano
Diretor, Informes Anuais, Progress Report, publicações institucionais como o Órbita IPEN, informam sobre as
atividades e resultados das diversas atividades institucionais. Um balanço dos principais resultados na área social
pode ser observado no texto citado no item 4.1 – questões 2 e 3. A home page do IPEN, a organização de visitas e
palestras também contribuem para o esclarecimento e o estímulo ao diálogo com a sociedade. Participação em
congressos e eventos científicos ampliam e estreitam as parcerias com diversas instituições de pesquisa e ensino.
3 - A avaliação da satisfação das comunidades é realizada por meio da participação nas reuniões e visitas aos locais
assistidos pelo Programa e nos questionários de avaliação de cada evento realizado que são preenchidos pelas
Instituições assistidas. Com relação às atividades de apoio ao empreendedorismo, o IPEN exerce uma liderança
setorial apoiando a Incubadora de Empresas Tecnológicas, o CIETEC, como instrumento de apoio às políticas
públicas de desenvolvimento econômico e social da região do Estado de São Paulo (evidência objetiva: a participação
da SCTDET/SP e do MCT no Conselho Deliberativo do CIETEC; vide Atas de Reunião do Conselho Deliberativo). As
necessidades da comunidade, no caso das ações relacionadas a “habitats” de inovação são captadas por meio de
editais de fluxo contínuo (vide “site” do CIETEC: www.cietec.org.br) para seleção de novos projetos para o CIETEC e
por meio da participação dos seus Conselheiros nas reuniões do Conselho Deliberativo. A organização avalia e zela
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pela sua imagem, no caso do CIETEC, participando dos processos de avaliação das empresas incubadas (sistema de
avaliação RAER), bem como pelo acompanhamento dos projetos dessas, captados em agências de fomento com o
apoio da incubadora.
4 - A organização mobiliza suas competências e envolve sua força de trabalho nas várias ações descritas no item
4.1.2. Além dessas, a preocupação com o meio ambiente tem mobilizado a instituição na efetivação de parcerias.
Assim, em 2002, em parceria com o setor de saneamento e órgãos ambientais, o IPEN apresentou, na Câmara
Técnica de Saneamento, na cidade de Sete Barras, SP, o seminário aberto à população sobre temas polêmicos como
o impacto da agricultura na qualidade da água da região, a contaminação do rio Ribeira por metais e a legislação
sobre a potabilidade e a interface entre os institutos de pesquisas, o setor de saneamento e a sociedade. Além das
entidades privadas, associações das mineradoras, dos bananicultores e agricultores da região, o evento contou com a
presença de prefeitos e representantes dos 21 municípios pertencentes ao Vale do Ribeira. Esse primeiro Seminário
sobre a Qualidade das Águas do Rio Ribeira de Iguape, realizado em Registro, SP, em fevereiro de 2002, possibilitou
maior integração da área acadêmica com a sociedade. Pesquisadores e bolsistas do Centro CQMA também
participam dos grupos de educação ambiental e monitoramento da Bacia Hidrográfica do Alto Tiete, que integra o
projeto Mãos à Obra, desenvolvido pela Fundação SOS Mata Atlântica, com a responsabilidade pela coleta e análise
da água dos córregos Pirajussara e Jaguaré. As ações de cidadania são estimuladas pela Instituição por meio de
programas de animação e estímulo e disponibiliza as horas necessárias, espaço físico e transporte.
5 - A verificação relativa ao cumprimento dos padrões de trabalho pode ser demonstrado na Tab. 4.2.1.
Prática de
Gestão
Avaliação da
satisfação das
comunidades

Padrão de
Trabalho
Questionários de pesquisa
Questionário de pesquisa

Indicador de Controle

Freqüência

Responsável

Grau de satisfação dos visitantes
Grau de satisfação das entidades assistenciais
atendidas

Anual

SCS

À cada evento

APD

Tabela 4.2.1: Processo de controle dos padrões de trabalho

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 ao relacionamento com clientes são realizados conforme demonstrado na Tab. 4.2.2.
Avaliação
Indicador ou informação qualitativa

Fontes de informações
• Processo de avaliação do
RG
• Reunião de Avaliação do
CIETEC

Ano
1996
2002

•
•
•

Pontuação do item 4.2
Oportunidades de melhorias apontadas nos
processos de avaliação
Relatório de avaliação de empresas
residentes

Análise Crítica
Responsável / Freqüência
CTA / anual
Conselho deliberativo do CIETEC
Semestral

Principais melhorias implementadas
•
•

Criação do Comitê de Ética na Pesquisa
Elaboração de questionário para avaliar a satisfação das comunidades

Tabela 4.2.2 : Processo de Aprendizado
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Execução
Setores envolvidos
Empresas residentes

5. INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS
5.1 GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO
1 - A seleção e os métodos de obtenção das informações necessárias para a tomada de decisão e à melhoria do
desempenho encontram-se na Tabela 5.1.1, apresentada a seguir:
Perspectiva/ Tema Estratégico

Seleção

Principais métodos de obtenção

Critério definido no processo de
formulação e revisão do Plano Diretor

Plano Diretor

Natureza pública da organização
Imagem pública
Satisfação da sociedade e dos
clientes
Exigências legais, ambientais e de
segurança nuclear
Satisfação do quadro funcional
Capacitação do quadro funcional

acompanhamento do: Plano Plurianual do Governo, Editais de
agências de fomento, nacionais e internacionais, tendências
internacionais leitura de publicações e participação em eventos
nacionais e internacionais
Informações estão definidas em normas, Acompanhamento portarias governamentais (Diário Oficial da
leis e portarias governamentais
União -DOU)
Critério definido pelo próprio responsável Acompanhamento de publicações na imprensa em geral e
na execução das atividades
pesquisa junto ao público visitante
Critério definido pelo próprio responsável Pesquisa de satisfação juntos aos clientes da organização
na execução das atividades
Informações estão definidas em norma
ou em lei

Acompanhamento de Normas NBR, CNEN, IBAMA, CETESB,
Boas Práticas de Fabricação (BPF) e portarias governamentais
(DOU)
Critério definido pelo próprio responsável Pesquisa interna de clima organizacional
na execução das atividades
Critério definido pelo próprio responsável Levantamento das Necessidades de Treinamento por meio de
na execução das atividades
formulário específico e caracterização do perfil do cargo e
capacitação almejada.

TABELA 5.1.1: Critérios para seleção e métodos de obtenção das informações da organização

2 - Os principais tipos de informações utilizados pela organização e sua relação com os principais processos estão
mapeadas na Fig. 5.1.1. 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).
Gestão Comercial e Marketing

Sistema de Gestão Integrada do IPEN
Processos de identificação e
acompanhamento das
necessidades dos clientes e
demais partes interessadas

Melhoria Contínua

Processos de Aprendizado

Processos de

Responsabilidade da Direção

Demandas
Governamentais
P
A
R
T
E
S

Necessidades dos
Clientes

Análise Crítica

Liderança e Planejamento Estratégico
Gestão Comercial e Marketing

Produtos
Serviços

S
A
T
I
S
F
A
Ç
Ã
O

Processos de
Clima
Organizacional

R
E
Q
U
I
I
Informações
N
S
T Tecnico-científicas
I
E
T
R
O
E
Oportunidades
S
S Tecnico-científicas
S
A
D
A Exigências legais e
S
normativas
segurança,
ambiental e
laboratorial

Gestão de Recursos
P&D&E

Gestão de Pessoas
Gestão de Infra-estrutura

Resultados Organizacionais

Gestão de Informática
Gestão Ambiental
Gestão de Segurança

Processos de

Medição Análise e Melhoria
Gestão de Monitoramento, Medição e Análise

Ensino

Processos de
Entrada (Input)

Realização do
Produto

Processos de Produtos
e Serviços
Processos de P&D&E

Saída (Ouput)

Processos de Ensino
Produto e/ou
Serviço

Gestão Comercial e Marketing
Gestão de Compras
Gestão de Estoque
Gestão de Produção e Prestação de Serviço

Macroprocessos
Finalísticos

Produtos
P&D&E
Ensino

Processos de Gestão

Fluxo do aprendizado
Ciclo de Controle
Principais fluxos de informações

Processos relacionados e/ou de apoio
Informações

P
A
R
T
E
S

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

As informações relativas às
demandas governamentais,
às necessidades dos clientes,
à identificação de novas
oportunidades técnicocientíficas (detectadas
principalmente em eventos) e
informações técnicocientíficas (detectadas
principalmente por meio de
publicações) assim como as
exigências legais, ambientais
e de segurança são
considerados no processo de
planejamento, que em
conjunto com o processo de
gestão de recursos se
traduzem no Plano Diretor. O
processo de realização do
produto amparado no Plano
diretor resulta, além dos
produtos tangíveis, em
intangíveis na forma de
informações disponibilizadas
para os clientes e para a
sociedade. Esses resultados
são analisados criticamente, e
se convertem em informações
que subsidiam o processo de
aprendizado para o próximo
ciclo de gestão.

Figura 5.1.1: A abordagem de processo e o principais tipos de infs. utilizadas pela org.

3 - Para viabilizar a disponibilidade das informações necessárias para a operacionalização das atividades do IPEN
diversos documentos e sistemas de informação encontram-se estabelecidos. A Tab. 5.1.2 detalha, por
macroprocesso, os principais sistemas de documentação/informação e os respectivos mecanismos de difusão.
MacroProcesso
Sistema
processo
Planejament Plano Diretor
Responsabilidade o Estratégico
da Direção
Sistema de Inform.
Gerencial e de Planej. do
IPEN (SIGEPI)

Finalidade do Sistema

Mecanismo de difusão da informação

Consolidar as atividades que deverão ser desenvolvidas pela
organização pelo período de um ano.
Acompanhar e apoiar a execução da produção dos serviços
e produtos do IPEN, de acordo com o previsto no Plano
Diretor.

Intranet e documentação física completa e
compacta.
Acesso de qualquer servidor, através de
computador da rede conectado a este serviço.
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Sistema para o
Diagnóstico do Clima
Organizacional
Sistema de SGI
Gestão
Integrada
Qualidade,
Meio
Ambiente e
Segurança

TNCMC
Gestão de
recursos

Processos
de apoio
técnico e
administrativo

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

Ferramenta de gestão participativa que se baseia na
percepção que os colaboradores têm acerca das práticas
executadas pela instituição.
Disponibilizar, os seguintes principais tipos 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
Radiotiva; 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), e demais planos
Tratamento 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.)
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
Verificar o desempenho individual dos servidores e da
Desempenho (SGD)
Instituição, baseado no planejamento, acompanhamento e
execução das etapas/sub-etapas e/ou atividades definidas
conforme o Plano de Trabalho da CNEN
Sistema para o Programa Ferramenta de gestão participativa pela qual o público alvo
de Sugestões (PS)
(servidores, bolsistas e terceirizados) pode dar idéias
(sugestões) para melhorar a instituição
Sistema de Cad. de
Informações jurídico-fiscais dos fornecedores do IPEN
Fornecedores (SICAF)
Gerenciamento das informações desde a aquisição até o
Sistema de requisições
recebimento dos materiais
remotas integrado
(RMWIN)
Sistema para Controle de Cadastramento, consulta e controle de processos de
Processos de Importação importação com emissão de relatórios

Sistema de
Comercialização de
Produtos e Serviços pela
Internet
Sistema de
Administração Financeira
(SIAFI)
Sistemas para
Acompanhamento
Financeiro
Sistema de
Administração
Patrimonial

O sistema, disponibilizado através da Home Page do Ipen,
permite ao cliente cadastrado efetuar pedido de compra,
solicitação de serviço e acompanhamento, através da
Internet
Recebimento da dotação orçamentária, realização de
empenho e pagamento dos fornecedores
Efetuar a Cobrança Bancária, a Execução Financeira e o
Controle de Diárias e Passagens
Cadastramento, consulta e controle dos bens patrimoniais
com a emissão de relatórios e a permissão para
transferência provisória

Sistema de Informações
científicas

Realização
do produto

Conjunto de base de dados, acervo eletrônico para consulta
on-line, acervo físico e consulta local. Aquisições recentes
são destacadas estrategicamente por 20 dias na biblioteca e
comunicadas eletronicamente
Intranet
Conjunto de dados, sistemas e informações online para uso
interno da instituição
Home Page
Conjunto de dados e informações institucionais
disponibilizados para o público em geral
Processos Sistemas de Gestão da
Acompanhar a programação, o processamento, o controle da
de
Produção do CR
produção e a distribuição de radiofármacos
produção e Sistema de Inform.
Acompanhar e apoiar a execução da produção de serviços e
forneciment Gerencial e de Planej. do produtos do IPEN, de acordo com o previsto no Plano
o de
Diretor
IPEN (SIGEPI)
serviços
Sist. de Salvaguarda
Controle de materiais nucleares
Processos Sistema Fênix, da USP
Acompanhamento dos alunos da Pós-graduação do IPEN
de Ensino
FenixWeb
Informações da Pós - graduação para alunos, orientadores e
responsáveis por disciplina
Sistema de bolsistas e
Cadastramento, ponto, relatório, estatísticas e declarações
estagiários
SIGEPI
Acompanhar e apoiar a execução da função ensino do IPEN,
de acordo com o previsto no Plano Diretor
Processos SIGEPI
Acompanhar e apoiar a execução da função P&D&E do
de P&D&E
IPEN, de acordo com o previsto no Plano Diretor

Efetua o diagnóstico de clima a partir da
entrada de dados dos questionários
respondidos, em microcomp. local na APD.
Intranet ou meio físico.

Acesso de qualquer servidor autorizado,
através de computador da rede.
Disponibiliza informações na forma eletrônica
e em papel.
Acesso restrito aos computadores da área de
R. H. conectados à rede do Serpro.
www.siapenet.gov.br
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.
Acesso de qualquer servidor autorizado,
através de computador da rede conectado a
este serviço.
Acesso aberto para sugestões e consulta
através da Intranet e restrito aos servidores da
APD para acompanhamento e manutenção.
Acesso restrito aos computadores 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 servidores da área de
importação, através de computador da rede
conectado a este serviço.
Acesso aberto aos clientes e restrito ao setor
comercial para acompanhamento e
manutenção.
Acesso restrito aos computadores da área da
Administração conectados à rede do Serpro.
Acesso restrito aos servidores da área
financeira, através de computador da rede
conectado a estes serviços.
Acesso restrito aos servidores da área de
patrimônio, através de computador da rede
conectado a este serviço e acesso de
qualquer servidor, com o uso de senha
pessoal, para consulta e transferência
provisória de um bem.
Intranet e documentos físicos.

Acesso a partir de qualquer computador
conectado à rede interna.
Acesso a partir de qualquer computador
conectado à Internet.
Acesso restrito aos computadores da rede
local da área, conectados a este serviço.
Acesso de qualquer servidor, através de
computador da rede conectado a este serviço.
Microcomputador local.
Acesso restrito aos computadores da área,
conectados a este serviço, na rede USP.
Acesso restrito através da Internet.
Acesso restrito aos servidores da área
conectados a este serviço.
Acesso de qualquer servidor, através de
computador da rede conectado a este serviço.
Acesso de qualquer servidor, através de
computador da rede conectado a este serviço.

Tabela 5.1.2: Principais processos, mecanismos de gerenciamento e difusão da informação e padrões de trabalho associados
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4 - Para cada um dos sistemas de documentação e informação apresentados na Tabela 5.1.2 existem diferentes
considerações do ponto de vista de integridade, atualização e confidencialidade (vide Tabela 5.1.3).
Sistema de
document./informação

Integridade

Plano Diretor

Atualização
Anual

SGI
Sistema Informatizado de
tratamento de não conformidades e melhoria
contínua do IPEN (TNCMC)
Sist. de Gestão Orçamentário
SIAPE e SIAPENET e
Sistemas de Pessoal

PG IPN 0501 e 0503

Semestral.
A entrada dos dados é realizada pelo AP. A atualização
do SIAPENET é mensal e do SIAPE quando da
alterações de dados cadastrais.
A atualização é efetuada pelas Secretárias das
diferentes Divisões do IPEN. Periodicidade: semestral.
A entrada dos dados é realizada pelo AP mensalmente.

Sistema Gestor de
Desempenho (SGD)
RH on-line
Sistema de Cadastro de
Fornecedores (SICAF)
Sistema de requisições
remotas integrado (RMWIN)
Sistema de Administração
Financeira (SIAFI)
Sistema de informações
científicas

PG IPN 0502

Sistema de Gestão da
Produção do CR
Sistema de informação
Gerencial e de Planejamento
- SIGEPI
Sistema de Salvaguarda
Fênix (Sistema da USP)
e FenixWeb .

O sistema é
gerenciado pela
USP.

Sistema de Bolsistas e
Estagiários
Sistema para o Diagnóstico do
Clima Organizacional
Sistema para o Programa de
Sugestões (PS)
Sistema para Controle de
Processos de Importação
Sistema de Comercialização
de Produtos e Serviços pela
Internet
Sistemas para
Acompanhamento Financeiro PG IPN 0502
Sistema de Administração
Patrimonial
Intranet

Home Page

Por processo de compra .
Entrada de dados a qualquer momento por servidor
cadastrado.
Entrada de dados a qualquer momento pela área
financeira (ADF)
Uso de uma Comissão de Biblioteca nomeada pela
Superintendência com representantes das áreas
técnicas para apoiar a política de funcionamento da
biblioteca. Reuniões informais porém periódicas.
Entrada de dados no sistema a qualquer momento por
servidor cadastrado.
Entrada de dados, a qualquer momento, por servidor
autorizado.
Consolidação dos dados é anual.
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).
Entrada de dados no sistema a qualquer momento. Uso
exclusivo da DE.
A entrada dos dados é realizada pelo APD. Freqüência:
Bianual
Entrada de dados a qualquer momento por qualquer
interessado (servidor, bolsista ou terceirizado).
A entrada de dados é realizada por processo de
Importação.
O cliente cadastrado faz sua solicitação através de
qualquer micro conectado à Internet.
Entrada de dados a qualquer momento pela área
financeira (ADF)
A entrada dos dados é realizada pelo ADM. A
atualização do sistema ocorre por evento que altere o
cadastro.
Uso de uma Comissão Permanente nomeada pela
Superintendência com representantes da área técnica e
administrativa para normalizar, atribuir
responsabilidades e acompanhar o uso e atualização da
Intranet. Reuniões informais, porém periódicas.
Uso de uma Comissão Permanente nomeada pela
Superintendência com representantes da área técnica
para normalizar, atribuir responsabilidades e
acompanhar o uso e atualização. Reuniões informais,
porém periódicas.

Confidencialidade
Não há restrições aos documentos
físicos (completo e compacto).
Definida pelo responsável da
documentação.
Definido pelo manual do usuário,
disponível em rede. Preenchimento a
qualquer momento para qualquer
servidor cadastrado no sistema.
Não há restrições.
A consulta ao sistema é realizada a
qualquer momento por servidores
cadastrados.
Acesso por senha; categorias distintas
de senhas
A consulta ao sistema é realizada a
qualquer momento por servidores
cadastrados.
A consulta ao sistema é realizada a
qualquer momento pelo ADC.
Consulta ao sistema a qualquer
momento por servidor cadastrado.
Consulta ao sistema a qualquer
momento pela área financeira (ADF).
Não há restrições.

Consulta ao sistema a qualquer
momento por servidor cadastrado.
A consulta ao sistema é realizada a
qualquer momento por qualquer
servidor.
Informações restritas à Salvaguarda e
Superintendência.
Entrada de dados e consulta ao
sistema a qualquer momento. Uso
exclusivo da Divisão de Ensino (DE).
Consulta ao sistema a qualquer
momento. Uso exclusivo da DE.
Informações restritas à APD e ao CTA.
Consulta ao sistema a qualquer
momento por qualquer interessado.
Consulta ao sistema a qualquer
momento pela área de importação.
O setor comercial faz o
acompanhamento da solicitação e a
manutenção do sistema.
Consulta ao sistema a qualquer
momento pela área financeira (ADF).
A consulta ao sistema é realizada a
qualquer momento por servidores,
através de suas senhas pessoais.
Não há restrições.

Resp.
SAR
CQAS
CQAS

ADF
AP
AP
AP
ADC
ADC
AD
DIDC

CR
SAR
SS
USP-DE
DE
APD
APD
A/IMP
AAC
ADF
ADM
IP/
Comissão

Não há restrições.

IP/
Comissão

Tabela 5.1.3: Integridade, atualização e confidencialidade dos principais sistemas de informação do IPEN

Para continuar assegurando a integridade dos sistemas e mantendo a máxima disponibilidade possível dos serviços
ofertados através da rede de informática, além da preocupação constante com o uso de software legal e com a
atualização dos sistemas básicos houve grande preocupação com a infra-estrutura e com a segurança. Assim, neste
ano foram assinados dois contratos: o de Manutenção em Equipamentos de Informática, que visou o melhor
atendimento ao usuário final e o de Ampliação e Remanejamento de Pontos de Rede, que além do melhor
atendimento ao usuário visou também a padronização do cabeamento da rede instalada. Em continuidade à melhoria
desta infra-estrutura, adquiriu-se um aparelho de ar condicionado de porte, para a adequada refrigeração da sala de
servidores. E, em termos de segurança física, além da melhoria em equipamentos de backup, foram instaladas
câmeras de monitoração na área ocupada pela Informática. A Tab. 8.7.2 indica o índice de operacionalidade da rede
em 2002.
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É importante observar que as melhorias efetuadas para a qualidade das informações disponibilizadas foram metas
alcançadas: o atendimento direto ao cliente do Ipen através da Internet por meio do Sistema de Comercialização de
Produtos e Serviços, a nova versão da Home Page e o atendimento ao cliente interno através das melhorias
implantadas nos sistemas como se pode ver na Tab. 8.7.5.
Os responsáveis dos padrões de trabalhos para os principais sistemas de informação e as freqüências de atualização
encontram-se relatados na Tab. 5.1.3.
5 - O cumprimento das práticas de gestão ocorre por meio de diferentes mecanismos: procedimentos de controles
específicos da área funcional envolvida e/ou por meio de cronogramas. Os mecanismos de controle para alguns dos
principais processos de levantamento de informações para processos do IPEN encontram-se na Tab. 5.1.4:
Mecanismos de controle
Informações para o Plano Diretor: preenchimento dos formulários específicos para levantamento das informações. Seminários
de Avaliação: cronograma: Ciclo anual. Responsabilidade pelo controle: SAR.
Informações para os Sistemas da Qualidade: cronograma de execução das ações para a manutenção e/ou obtenção de novas
certificações ISO. Controle por ciclos de auditorias internas e externas. Responsabilidade pelo controle: CQAS.
Informações relativas a saúde do Quadro Permanente: 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. Ciclo anual. Resp. pelo
controle: CQAS.
Informações para aquisições de material bibliográfico: no caso de atendimento a editais, uso de form. específicos.
Solicitações correlacionadas com pesq. desenvolvidas pelo solicitante e verif. quanto a não duplicidade do material do acervo.
Para public. periódicas os títulos são submetidos à análise da comissão de Bibliotecas. Ciclo: por edital; na avaliação dos
periódicos o ciclo é anual. Resp. pelo controle: DIDC.
Informações sobre o Clima Organizacional: Ciclos bianuais. Responsabilidade do controle: APD.
Informações sobre a Satisfação do Cliente: P&D&E: Ciclo anual. Responsabilidade pelo controle: SAR; Produtos e serviços:
Ciclo anual. Responsabilidade pelo controle: AC. Ensino: Ciclo semestral. Responsabilidade pelo controle: DE / USP.
Informações para aquisição de material de compras: controle por avaliação das especificações das requisições e
cumprimento do “Calendário de Compras”. Ciclo contínuo. Responsabilidade pelo controle: ADC.

Tabela 5.1.4: mecanismos de controle para práticas de obtenção de informações para alguns dos principais processos

Os principais mecanismos de aprendizado sistemático referentes às práticas do Critério Informações e
Conhecimento, assim como nos demais, decorrem 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 agentes
externos (avaliadores da ABIPTI, do PPQG ou contratação de consultor externo). Algumas das melhorias recentes
encontram-se na Tab. 5.1.5.
Mecanismos de avaliação & aprendizado
Padrão de Trabalho
Indicador
Reunião de Análise Crítica do SGI
Avaliação do Relatório de Gestão – item 5.1
Ano

Responsáveis pela
Análise Crítica

Não - conformidades de auditores internos e externos
Pontuação no critério

CTA
CTA

Execução
Setores envolvidos
Setores envolvidos

Principais Melhorias Implementadas

1999

Adoção dos indicadores da ABIPTI

2000

Elaboração do BSC do IPEN

2001
2002

Desenvolvimento de um software para análise de cenários e tendências
Inclusão de um novo indicador no BSC do IPEN : evasão de profissionais do Quadro Permanente

Tabela 5.1.5: Gestão das informações

5.2 GESTÃO DAS INFORMAÇÕES COMPARATIVAS
1 - A determinação de quais organizações devem ser consideradas para a intercomparação é efetuada,
principalmente, com base na similaridade de objetivos a serem cumpridos. Por exemplo, na função Ensino, a principal
intercomparação é efetuada com outras instituições de ensino. Já na função P&D&E a principal intercomparação é
efetuada com outros Institutos de Pesquisas. A obtenção das informações comparativas é realizada 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 região, ou por natureza jurídica ou grupo de
Instituições escolhidas. Com esta facilidade, a intercomparação é efetuada com os grupos de Institutos de Pesquisa
Estaduais e Federais que possuem um modus operandi relativamente similar ao do IPEN, ou com três dos quatro
Institutos da área nuclear mais importantes da CNEN (CDTN, IEN, IRD – o quarto Instituto é o próprio IPEN). Outra
fonte de informação comparativa é o “Australian Nuclear Science & Technology Organization” (ANSTO), um Instituto
com objetivos e estrutura organizacional similares aos do IPEN. As informações são obtidas do Relatório Anual da
organização que se encontra disponível na Internet. As informações a respeito da fonte e atualização das informações
comparativas encontram-se relatadas nas duas últimas colunas da Tab. 5.2.1.
2 - As principais informações que devem ser alvo de intercomparação institucional são propostas pela Assessoria de
Relações Institucionais (SAR) e discutidas no âmbito do CTA. Constituem informações comparativas prioritárias, num
primeiro plano, aquelas relacionadas aos resultados dos processos finalísticos da organização e, num segundo plano,
aquelas 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 à captação de
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recursos e aos custos de todos os seus processos. A Tab. 5.2.1, apresentada a seguir, relaciona os processos, as
informações comparativas, a organização para comparação e a fonte das informações e a atualização em suas quatro
primeiras colunas analisados criticamente durante a avaliação do desempenho global do IPEN.
Processo
Ensino

Informações comparativas

Organização para comparação

Fonte das Atualização
Informações
CAPES

Ciclo de Aval..
da CAPES
(bianual)

Backup em
máquina local

Inst. de Pesq. Federais e Estaduais

ABIPTI

anual

Inst. de Pesq. Federais e Estaduais
ANSTO

ABIPTI
ANSTO

Back up em
máquina local

Qualidade do programa de Pós-Graduação

Univ. Federais de MG, do RJ e do
Pernambuco; Instituto Militar de Eng.,
COPPE e IFUSP

Nº de teses de doutorado concluídas (por TNSE)
Nº de dissertações de mestrado concluídas (por TNSE)
Nº de estudantes de graduação e Pós-Graduação (por
func. do Quadro Permanente)
Pesquisa, Nº de produtos tecnológicos desenvolvidos (por TNSE)
Desenvolvi- Nº de processos e técnicas desenvolvidos (por TNSE)
mento e
Engenharia Nº de trabalhos completos publicados em eventos
internacionais (por TNSE)

Inst. de Pesq. Federais e Estaduais

ABIPTI

Inst. de Pesq. Federais e Estaduais

ABIPTI

Inst. de Pesq. Federais e Estaduais

ABIPTI

Nº de art. publicados em periódicos internacionais (por
TNSE)

Inst. de Pesq. Federais e Estaduais

ABIPTI

Nº de art. Public. em periód. (por func. do Quadro
Permanente)

ANSTO

ANSTO

Gestão

Integridade

Núm. de trabalhos (por func. do Quadro Permanente)

ANSTO

ANSTO

Nº de patentes no Brasil

Instit. de Pesq. Fed. e Estad.

ABIPTI

Pontuação nos Critérios do PNQ
Captação de recursos por força de trabalho, recursos
recebidos do mantenedor e taxa de crescimento da
receita financeira

Participantes do Projeto ABIPTI
Institutos de Pesquisas Federais e
Estaduais

ABIPTI
ABIPTI

Tabela 5.2.1: Processo, informações comparativas, tipo de organização e fonte das informações.

3 - A principal informação comparativa utilizada para o aprimoramento organizacional refere-se à pontuação
alcançada pelo IPEN no âmbito do Projeto de Excelência na Pesquisa Tecnológica, coordenado pela ABIPTI. Desde a
participação inicial do IPEN no Projeto da ABIPTI (em 1999) melhorias vem sendo introduzidas na gestão do IPEN.
Esta pontuação situa a organização em comparação à gestão dos demais Institutos do Projeto da ABIPTI. A partir de
2002 foram incorporados na análise crítica de desempenho global do IPEN de forma sistemática não só a análise
comparativa da pontuação da gestão do IPEN mas a análise comparativa dos resultados do IPEN apresentados na
Tab. 5.2.1 ampliando, significativamente, o escopo do esforço de aprendizado e aperfeiçoamento organizacional.
4 - O principal mecanismo de internalização das informações comparativas ocorre com a divulgação do Relatório de
Gestão via Intranet. Este relatório tem o seu acesso liberado de todas as suas informações para a toda a
comunidade do IPEN. 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. A
atualização e a integridade das principais informações comparativas encontram-se nas duas últimas colunas da
Tab. 5.2.1. Não há restrições em termos de confidencialidade com relação às informações comparativas.
5 - As práticas relativas às informações comparativas são controladas pela SAR. Esta área elabora o levantamento
das informações comparativas e propõe análises das informações obtidas e apresenta sugestões ao CTA para a
melhoria do desempenho global da Instituição. O CTA avalia as propostas, incorpora suas avaliações e estabelece as
ações que devem ser tomadas em função da análise crítica de desempenho global, conforme Tab. 5.2.2.
Mecanismos de avaliação & aprendizado
Padrão de Trabalho
Indicador

Responsáveis pela
Análise Crítica

Execução

Avaliação do R.G.o – item 5.2

Pontuação ABIPTI e PPQG

CTA

SAR

Levantamento das informações e preparação para
análise crítica de desempenho global

Proposta de análise crítica de desempenho global

CTA

SAR

Reunião: análise crítica de desempenho global

Participação das reuniões

SAR

SAR

Ano

Principais Melhorias Implementadas

1998

Início do Fórum de Apoio Logístico

2000

Adoção dos indicadores da ABIPTI para intercomparação
Adoção do ANSTO como intercomparação internacional

2001

Inclusão, no SIGEPI, da evolução das pontuações obtidas no âmbito do Projeto da ABIPTI

2002

Inserção na análise crítica de desempenho global do IPEN, indicadores de desempenho para intercomparação apresentados na Tab. 5.2.1

Tabela 5.2.2: Gestão das informações comparativas

5.3 DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL
1 - As funções finalísticas Ensino, P&D&E e Produtos e Serviços consistem os principais mecanismos de
desenvolvimento do capital intelectual do IPEN. O planejamento do Plano Diretor, sua execução e acompanhamento
via SIGEPI e o processo de análise crítica constituem os mecanismos de desenvolvimento do capital intelectual do
IPEN. As informações para o desenvolvimento do capital intelectual para a consecução do Plano Diretor podem ser
obtidas de múltiplas maneiras: necessidades dos clientes ou do mantenedor, oportunidades identificadas em Feiras e
Eventos comerciais, Congressos, viagens ao exterior, cursos e treinamentos, leitura de publicações científicas ou
especializadas, parceria com Universidades e Institutos de Pesquisas nacionais ou estrangeiros e as próprias
diretrizes emanadas pelo mantenedor e consolidadas no PPA.
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Novas
Oportunidades

Resultados
apropriáveis pelos
clientes

Agregação de valor

Ensino

PPA

P&D&E

Clientes
Produtos
e Serviços

SIGEPI

Fluxo de
Informações

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

Alguns
resultados

Impactos
sociais,
econômicos e
ambientais
Melhor
desempenho
dos processos
e produtos
Maior
competitividade
Menor
dependência
tecnológica do
exterior

2 - O principal mecanismo de agregação
de valor ao conhecimento já existente e
de modernização é a pesquisa e o
desenvolvimento;
esse
mecanismo
constitui também um dos principais
métodos
para
atualização
das
tecnologias de produtos, serviços e
processos.
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 e Serviços)
ou podem ser transferidos para os
clientes, de forma que a tecnologia
desenvolvida
seja
explorada
comercialmente pela indústria.

Figura 5.3.1: Processamento do capital intelectual no IPEN

Conhecimentos existentes e novos conhecimentos adquiridos são também difundidos para os clientes por meio da
função Ensino. A Fig. 5.3.1 apresentada anteriormente representa esquematicamente esse processo.
3 - Para obter o compartilhamento das informações e conhecimentos técnicos adquiridos, cinco mecanismos básicos
são utilizados pela instituição: publicações de artigos, defesas de teses de doutorado e dissertações de mestrado,
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 desenvolvidos
localmente e as apresentações dos responsáveis pelas Atividades do Plano Diretor, revelando o porquê determinados
resultados foram ou não alcançados.
4 - 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 amplo de proteção desse capital intelectual. Uma das suas mais importantes
características é o mapeamento do patrimônio intelectual do IPEN, o SIGEPI permite inventariar os dois tipos de
produtos básicos gerados na função de P&D&E: publicações e tecnologias. Outro mecanismo importante de proteção
ao capital intelectual refere-se ao patenteamento de tecnologias. O IPEN possui três mecanismos importantes para o
apoio para o patenteamento de tecnologia: 1. A disponibilidade de um especialista técnico com experiência da
realidade do pesquisador e que atua como “patent lawyer” para apoiar e incentivar o pesquisador do IPEN a patentear
os resultados de suas pesquisas; 2. Uma Comissão de Propriedade Intelectual composta de representantes (que
atuam como agentes multiplicadores) que atua no intuito de identificar os potenciais subjetivos passíveis, pessoa a
pessoa, de serem protegidos legalmente e facilitando assim a transição do capital intelectual para propriedade
intelectual e, 3. A Intranet do IPEN que traz as explicações sobre como proceder para dar início a um processo de
patenteamento. E, por último vale, destacar que para estimular e evitar a evasão do capital intelectual o
patenteamento das tecnologias desenvolvidas no IPEN ou em parceria, a política de remuneração vigente permite
que parte dos ganhos auferidos pelo licenciamento da tecnologia patenteada seja percebida pelos pesquisadores
vinculados à patente em questão.
5 - A avaliação das práticas relativas à gestão do capital intelectual ocorre por conta da realização anual dos
Seminários do Plano Diretor. Durante as apresentações a Atividades do Plano Diretor são avaliadas pelas
participantes que incluem todo o corpo gerencial do IPEN e membros dos conselhos consultivos. Ao final dos
trabalhos as Atividades com melhor avaliação recebem recursos orçamentários de fundo destinado exclusivamente
para esta finalidade. As Atividades com pior avaliação são encaminhadas para discussão no âmbito do CTA. Outros
mecanismos de controle e melhoria das práticas deste item refere-se à pontuação recebida nas avaliações do RG. As
principais melhorias recentes encontram-se na Tab. 5.3.1.
Mecanismos de avaliação & aprendizado
Padrão de Trabalho
Indicador

Responsáveis pela
Análise Crítica

Execução

SIGEPI

Atualização de dados relativos ao Plano Diretor

CTA

SAR

Pesquisa de avaliação dos Seminários do Plano Diretor
Avaliação do Relatório de Gestão – item 5.3

Nota atribuída aos Seminários de Avaliação do Plano Diretor
Pontuação no critério e oportunidades de melhorias
apontadas nos relatórios de avaliação do RG

CTA
CTA

SAR
SAR

Ano

Principais Melhorias Implementadas

1999

Adoção dos indicadores da ABIPTI
Sistematização da coleta dos resultados organizacionais via planilha eletrônica

2000

Aprovação, no âmbito do CTA da filosofia do SIGEPI

2001

Implantação do SIGEPI: piloto no Centro de Engenharia Nuclear

2002

Informatização do Plano Diretor via SIGEPI: extensivo a todo IPEN; introduzidos dados de todo o IPEN de 2001
Início da integração dos bancos de dados das áreas de apoio ao SIGEPI
Estruturação da Comissão de Propriedade Intelectual

Tabela 5.3.1: Gestão do capital intelectual
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6. PESSOAS
6.1 SISTEMA DE TRABALHO
1 e 2 - A força de trabalho, conforme o organograma, está distribuída por áreas de execução dos programas e
atividades. Os níveis hierárquicos subordinados às Diretorias são os Departamentos/Centros e as Divisões. Cabe à
Alta Direção estabelecer diretrizes, fazer a avaliação dos programas e atividades, tomar medidas para o seu exato
cumprimento e reforçar os valores organizacionais. Ao nível intermediário de liderança cabe, além da participação e
apoio às decisões do CTA, a gestão técnica, administrativa, de pessoal e de infra-estrutura, de acordo com as normas
e procedimentos. Às lideranças cabe fazer a conciliação entre os interesses institucionais e os da força de trabalho:
harmonizando metas com o desenvolvimento de competências, com a manutenção de um ambiente orientado para a
flexibilidade, a resposta rápida, a aprendizagem favorável à iniciativa, à criatividade individual e grupal, e à autonomia,
de modo que cada pessoa das áreas fim e corporativas gerencie e implemente melhorias em seus processos.
Embora o quadro permanente esteja inserido num organograma formal, sempre que a cooperação interdisciplinar é
necessária, esse é flexibilizado, mediante Portarias da Superintendência, formando-se comissões, comitês e grupos
de trabalho multidiretorias e multidisciplinares, compreendendo as seguintes fases: portaria de nomeação dos grupos
cooperativos, elaboração das propostas pelos grupos, apreciação das propostas pelo CTA ou direção e execução da
proposta pela área formal do organograma ou por outra comissão. Dentre os inúmeros grupos de trabalho
constituídos, destacam-se o grupo de Melhoria do Programa de Sugestões e o grupo responsável pela caracterização
do Clima Organizacional e proposição de ações de melhorias.
A Tab. 6.1.1 ilustra os diversos canais de comunicação e troca de informações existentes no IPEN.
CANAIS
Encontro da Direção
com as chefias e
servidores
Comunicado
Órbita
“Open House”
Plano Diretor
RH On-Line
Painel de Comunicação
Correio eletrônico
Chefia-subordinado
INTRANET
Programa de Sugestões
Café da Manhã com o
Superintendente
Fale com o Superintendente

DESCRIÇÃO
Desde 2001, esse encontro, bimestral, conta com a presença de lideranças formais e servidores. Na ocasião, são recolhidas
sugestões e opiniões sobre os processos; são divulgados e esclarecidos assuntos de interesse geral; as informações são
homogeneizadas; e temas relevantes são lançados para discussão. O contato direto com o Superintendente e os Diretores
tem sido importante para captar informações para a tomada de decisões. Como exemplo, a avaliação dos projetos para a
obtenção do "Fundo de Apoio a Projetos Especiais";
É uma publicação muito antiga e freqüente para divulgar notas oficiais da Direção;
Publicação bimestral, criada em dezembro/2000, que divulga as atividades e contribuições voltadas para a sociedade. Os
3000 exemplares são distribuídos para instituições, empresas, bibliotecas, órgãos governamentais e funcionários. Também
pode ser acessada pela intranet;
Há dez anos, bianualmente, o IPEN abre suas portas para os familiares e amigos dos servidores. No último, em 2001, foi
lançado o Programa de Cidadania com 60 crianças carentes da entidade “Obras Assistenciais São Mateus”;
Uma versão resumida do Plano Diretor é distribuída nominalmente aos funcionários desde 2000;
Iniciada na década de 90, permite aos funcionários consultarem dados de licença prêmio, férias e ponto magnético;
Painel azul disponível, desde 2000,nas entradas dos principais prédios para a divulgação impressa de informações;
95% dos servidores o possui, tornando-o um dos meios de comunicação mais eficazes desde 1999;
Canal de comunicação por onde tradicionalmente são transmitidas diretrizes e definidas atribuições e autonomias;
Canal de comunicação que desde 1998 é muito utilizado na disseminação de informações;
Desde 2002, a força de trabalho é estimulada a propor melhorias nos domínios: Qualidade de Produtos e Serviços; Ordem e
Limpeza; Qualidade de Vida na Instituição; Eliminação de Desperdício; Otimização de Processos; Segurança; Meio Ambiente;
Atendimento ao Cliente; Otimização dos meios de trabalho; Comunicação e Responsabilidade Social;
Mensalmente, vinte servidores e mais os aposentáveis do mês são convidados a participar desde 2002. Ali, fazem perguntas
e falam sobre assuntos diversos. Os que estão prestes a se aposentar são homenageados;
Um e-mail disponibilizado em 2002 a toda força de trabalho que queira obter informações diretas do Superintendente.

Tabela 6.1.1: Canais de Comunicação do IPEN

Na Tab. 6.1.2 encontram-se os principais mecanismos de manutenção, de renovação e de disseminação de
conhecimentos:
Através da Pós-Graduação, cujo corpo docente é fundamentalmente constituído por funcionários. As disciplinas oferecidas são orientadas pelos
conhecimentos tecnológico e científico existentes na Instituição; correspondem, em sua maioria, às teses de doutorado dos docentes. Dados da
secretaria de Pós-Graduação apontam que cerca de 21 % dos alunos são funcionários do IPEN;
Através dos Cursos de Especialização coordenados pela Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos e ministrados pelos funcionários. Sempre
que um funcionário recebe um treinamento, ele se torna 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, CETESB, ESAF, SABESP, Faculdade de Saúde Pública e Adm. Regional do Butantã;
Através do Telecurso, ministrado voluntariamente pelos funcionários;
Através dos treinamentos “on the job” , que acontecem por ocasião do ingresso de novos funcionários, ou nas mudanças de área, ou nas mudanças
de rotinas. Os funcionários mais experientes são os responsáveis pela transmissão dos conhecimentos necessários.

Tabela 6.1.2: Mecanismos de Manutenção, Renovação e Disseminação de Conhecimento

3 - Os processos de recrutamento externo incorporam práticas para identificar e promover competências de alto nível
conforme procedimento estabelecido nos editais. Por exemplo, no caso de contratação de servidor com titulação de
doutorado, o mesmo faz a defesa de títulos e de um projeto de pesquisa para uma banca examinadora. Na Tab. 6.1.3
são apresentados os principais processos de recrutamento e seleção e regulamentações utilizadas pelo IPEN.
Força de
Trabalho

Processo de Recrutamento e Seleção

Regulamentações

Credenciamento e re-credenciamento trianual. Os formulários de Credenciamento de
Corpo
Critérios para Credenciamento de
Orientador e de Disciplina preenchidos pelos candidatos são analisados pela Comissão
Docente
Orientadores e Professores
de Pós-Graduação do Ipen, que delibera pela inclusão ou não do docente.
Recrutamento interno: as vagas são oferecidas no Comunicado, os empregados que
Funcionários preenchem o perfil se candidatam e passam por entrevista. Os aprovados, após
Regulamento Interno
Públicos
experiência na nova unidade, são transferidos passando a integrar o quadro de pessoal
do novo centro. Os não aprovados retornam ao Centro de origem.
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Concurso público federal: seguindo as disposições legais
Comissionados
Estagiários
e Bolsistas

Voluntários

Lei 8.112, de 12/90, dispõe sobre o
Regime Jurídico dos Servidores
Públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas

Ingresso no Instituto através de convite.

Seleção mediante entrevista e análise de histórico escolar pelos orientadores, que
verificam a compatibilidade da formação do candidato com a área de pesquisa de
Critérios Normativos do CNPq,
interesse do IPEN. Os bolsistas e estagiários de mestrado e doutorado também passam
CAPES e FAPESP
por exames de proficiência na língua inglesa e de capacidade de desenvolvimento do
plano de trabalho apresentado.
Lei 9.608, de 18/02/98: dispõe sobre
Ingresso no Instituto através de convite.
o serviço voluntário e dá outras
providências
Tabela 6.1.3: Principais leis e decretos que regem a relação do IPEN com a sua força de trabalho

4 - Na Tab. 6.1.4 encontram-se os instrumentos de remuneração diferenciada que dispõe o Plano de Carreiras.
Progressão na Carreira

Anualmente e tem como parâmetros: o resultado das duas avaliações de desempenho realizadas no ano e o
preenchimento dos requisitos de tempo de experiência e formação escolar
Direção e Assessoramento Gratificação paga aos funcionários ocupantes dos cargos de chefia. Os valores variam de acordo com o nível
Superior – DAS
hierárquico, sendo: DAS 1 nível divisional; DAS 2 Centro/Deptº; DAS 3 Diretoria; DAS 4 Superintendência.
Adicional de Titulação e Estão previstos os adicionais de 70%, 35% e 18% sobre os salários base para os portadores dos títulos de Doutor,
Aperfeiçoamento
Mestre e Aperfeiçoamento, respectivamente; desde que o título seja inerente às atividades desenvolvidas pelo servidor,
conforme norma da CNEN.
Os percentuais da GDACT variam, semestralmente, conforme o resultado da Avaliação de Desempenho Individual e
Gratificação de
Institucional, sendo até 35% para o nível superior e até 15% para o nível médio, na conformidade do que estabelece a
Desempenho de Atividade
Medida Provisória Nº 2229.
de Ciência e Tecnologia

Tabela 6.1.4: Instrumentos de Remuneração

O Adicional de Titulação e a Progressão na Carreira estão vinculados à incorporação de competências, o
que cria um ambiente motivador para que as pessoas busquem o constante desenvolvimento. Anualmente, por
ocasião das comemorações de aniversário do IPEN, são utilizados os instrumentos de reconhecimento, listados na
Tab. 6.1.5
INSTRUMENTO

OBJETIVO

Medalhas e Diplomas de
Honra ao Mérito

Reconhecer os servidores que tenham se destacado na realização de projetos específicos;
Reconhecer os serviços prestados pelos servidores que completaram 20 anos e por aqueles que se aposentaram.

Destaques do Ano

Indicação e reconhecimento dos colegas de trabalho, representando a “excelência profissional” das suas unidades.

Programa de Sugestões

Reconhecer o servidor que apresentou o maior número de sugestões no ano e o servidor que apresentou a sugestão com
maior destaque.

Prêmio “Pesquisador
Emérito”

Esse galardão, criado em 1999 pelo Conselho Superior do IPEN, é concedido aos profissionais de Ciência e Tecnologia
que tenham se destacado pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento e com isso tenham contribuído de modo
notável para o progresso do Instituto.

Tabela 6.1.5: Instrumentos de Reconhecimento

5 - As Tab. 6.1.6 e 6.1.7 mostram como são controlados e aprimorados os padrões de trabalho deste sub-item.
Prática de Gestão

Padrão de Trabalho

Estrutura de Cargos
Organização do Trabalho
Flexibilização da Estrutura
Comunicação
Compartilhamento
Conhecimento

Organograma

Plano Diretor

PCS -Plano de Cargos e Salários

SGD

Compromisso de Trabalho Anual
SGD
Formação de Grupos, Comitês,
Portarias da Superintendência
Comissões e outros

e
do Canais de Comunicação

Recrutamento e Seleção

Responsável

Anual
CTA
Anual, por ocasião da
APD e APP
progressão e promoção
Anual
APD
SuperintenEventualmente
dência
Diário

CTA e
Áreas

Relatórios CPG e SPG
Dossiê de Treinamento,
Certificados e Declarações
Controle de Inscrições,
Eliminação de Disciplina

Semestral

DE&ICT

Eventual

APD

Anual
Semestral

APD

Treinamentos “on the job”

Dossiê de Treinamento

Eventual

Concurso Público/Recr.Interno
Seleção de Estagiários
Convite de Voluntários
Credenciamento de Orientadores

Processos Funcionais
Eventual
Processos de Estagiários
Eventual
Processos de Voluntários
Eventual
Processos de Orientadores
À cada três anos
Atas da Subcomissão Interna do
Mensalmente
Plano de Carreiras
SGD
Anual
SGD
Semestral
Processos Funcionais
Mensal
Listagens de Votação
Anual
Comunicado
Anual

Cursos de Especialização
Telecurso

Adicional de Titulação
Remuneração e
Reconhecimento

Freqüência

Intranet

Pós-Graduação
Manutenção, renovação e
disseminação de
conhecimentos

Controle

Promoção por Mérito
GDACT
DAS
Destaques do Ano
Pesquisador Emérito

Tabela 6.1.6: Processos de verificação dos padrões de trabalho
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Demais

Chefias
Áreas
APD e APP
DE
AP
DE
DAL – CNEN
APD e APP
APD e APP
APP
A e SCS
CTA e SCS

das

Avaliação
Fontes de informações

Ind. ou inform. qualitativa

Análise Crítica
Responsável / Freqüência
Grupo de Trabalho, APD e CTA
/ Bienal
Área responsável / Diária

Pesquisa de Clima Organizacional

Índice de Satisfação

E-mails institucionais (de áreas ou programas)

Críticas e Sugestões
Pontuação no item 6.1 e
oportunidades de melhorias CTA / Anual
apontadas pelos avaliadores

Avaliação do RG

Ano
1999
2000
2001
2002

Execução
APD e Grupo de Trabalho
Área Responsável
APD, APP, SCS, DE e IP

Principais Melhorias
Primeira Pesquisa de Clima Organizacional, Início do Telecurso, Implantação das Premiações Destaque de Excelência e Pesquisador
Emérito;
Mudança da freqüência da Pesquisa de Clima para Bienal, Início do Encontro da Direção com os Servidores, Instalação de 16 Painéis de
Comunicação nas entradas dos principais prédios;
Reestruturação Organizacional (Portaria 09 de 21/02/2001), Implantação do SGD, Divulgação dos Novos Critérios para Credenciamento de
Orientadores para a CPG do Ipen;
Implantação: Programa de Sugestões; Café da Manhã com o Superintendente e e-mail “Fale com o Superintendente”.

Tabela 6.1.7: Processos de Aprendizado dos Sistemas de Trabalho

6.2 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
1 - As atividades de educação e treinamento do Programa de Pós Graduação e do Treinamento e Desenvolvimento
(T&D) desenvolvem a força de trabalho para o atendimento das estratégias e metas planejadas e o exercício da
cidadania. As atividades de T&D, como estabelecido no Manual da Qualidade do IPEN e na PG-IPN-1801, seguem
quatro fases seqüenciais e contínuas (Fig. 6.2.1).
Fase 1: Levantamento das Necessidades de Treinamento – LNT
Fase 2: Programação de Treinamento Interno e Formal e do Treinamento Externo
Fase 3: Realização das atividades de treinamento programadas
Fase 4: Validação e Avaliação dos Treinamentos Internos Formais e Avaliação da Aplicação no
Trabalho dos Conhecimentos e/ou Habilidades adquiridos em treinamento externo

Figura 6.2.1: Fases do Processo de Treinamento

O LNT identifica os gaps no desempenho causados pela falta de conhecimentos, habilidades ou atitude
adequada. O treinamento capacita, atualiza e aperfeiçoa os servidores dotando-os de competências para o
desempenho das tarefas a serem realizadas a curto e médio prazos. O Mestrado e Doutorado em Tecnologia Nuclear
e em Gestão preparam os servidores para o cumprimento dos planos e metas de longo prazo.
2 - Para melhorar suas práticas de gestão e subsidiar a implantação das normas ISO nos Centros, a Instituição vem,
desde 1991, investindo na programação e realização de treinamentos que disseminam os principais conceitos e
ferramentas da Gestão pela Qualidade, tais como: Ferramentas e Técnicas para Melhoria da Qualidade; Sistemas de
Gestão Integrada – Sistema de Documentação Base: NBR ISO 9001:2000; Procedimentos de Compras do Sistema
da Qualidade: série 600; Avaliação de Impacto Ambiental; Gestão da Qualidade Total e Certificação ISO 9000;
Gestão de Áreas Contaminadas e Passivo Ambiental; Auditoria para Credenciamento de Laboratórios no INMETRO –
Um Estudo de Caso; Gestão Empresarial em Qualidade de Vida; Gestão Ambiental - ISO 14000; Revolução Six
Sigma; Cursos promovidos pela ABIPTI – Critérios de Excelência do PNQ.
3 - Garantindo que os conhecimentos e as habilidades adquiridos com o treinamento estão orientados para a lacuna
de competência existente, a fase 4 do processo de Treinamento (Fig. 6.2.1), verifica se as competências incorporadas
estão sendo aplicadas na prática. Essa etapa fornece feedback para todo o processo de treinamento.
Validação
Avaliação de
aprendizagem ou
da eficácia
Avaliação de
Aplicabilidade

Todos os cursos são validados pelos treinandos. Se a média obtida for inferior a 70%, ações corretivas são implementadas. As
opiniões, tabuladas quantitativa e qualitativamente, são apresentadas num relatório Síntese da Avaliação do Curso.
Aplicada aos cursos com carga horária superior a 15 horas, avalia o aprendizado. As chefias são informadas do resultado dessa
avaliação. Os alunos do Telecurso são submetidos às provas, por disciplinas, ministradas pela Secretaria da Educação do Estado,
SESI e SENAI. Há o controle dos resultados numéricos dos alunos aprovados por disciplina nos ensinos fundamental e médio.
Verifica se o objetivo proposto no LNT foi alcançado com o treinamento; dá “feedback” para o aperfeiçoamento de todas as etapas do
processo de treinamento; e fornece dados para a elaboração da Síntese da Avaliação da Aplicação em Situação de Trabalho dos
Conhecimentos Adquiridos em Treinamentos.

Tabela 6.2.1: Fase 4 do Processo de Treinamento

Nas práticas da pós-graduação, o processo de avaliação encontra-se exposto na Tabela 6.2.2.
Avaliação de
aprendizagem
Avaliação Geral
Evolução dos
Trabalhos

Aplicação de provas, seminários ou monografias; escolha do método de avaliação fica a critério de cada docente de disciplina.
Avalia o conteúdo programático, o docente, os aspectos didáticos e operacionais. É utilizada a escala Likert. Os dados tabulados são
analisados pela Comissão de PG, e quando abaixo do esperado são submetidos a ações corretivas.
Acompanhamento através de relatórios semestrais dos trabalhos individuais submetidos à Comissão de Pós-Graduação.

Tabela 6.2.2: Processo de avaliação da Pós-Graduação

4 - O Plano de Carreiras em C&T define as etapas para o desenvolvimento pessoal e profissional do quadro
permanente. A APD orienta, a partir do ingresso do servidor, as possibilidades de progresso na carreira. A Tabela
8.3.2 apresenta os resultados numéricos do desenvolvimento de pessoas.
O recrutamento interno é feito com base no perfil das atividades e nos requisitos de acesso (formação,
experiência, conhecimentos e competências comportamentais). A vaga é divulgada através de Comunicado (intranet
e quadros de avisos) e os servidores enquadrados no perfil são recrutados para a seleção da área solicitante.
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5 - As Tab. 6.2.3 e 6.2.4 mostram o controle das práticas de capacitação, os padrões de trabalho e o seu
aprimoramento.
Prática de Gestão

Padrão de Trabalho

LNT

Indicador de Controle

Freqüência
Semestral (auditorias ISO e
auditorias internas)
Semestral (auditorias ISO e
auditorias internas)

IT-IPN-1801.01

TNCMC

IT-IPN-1801.03

TNCMC

IT-IPN-1801.05/11

TNCMC
Relatório SGD de
Progressões e Promoções
Atas Deliberativas da CPG e
Divulgação na Internet

Anual – de acordo com
Portaria CNEN nº176/2002

Aderência das Pesquisas
com as Metas do IPEN
Acompanhamento dos
Trabalhos

Progressão e Promoção
(SGD)
Proficiência em Inglês e
Capacidade
Avaliação dos Planos de
Trabalho
Relatórios Semestrais (de
Acompanhamento)

Atas Deliberativas da CPG

Mensalmente

Atas Deliberativas da CPG

Semestralmente

Avaliação e Validação

Questionários de pesquisa

Grau de satisfação

Ao final do ciclo de ensino

Programação do
Treinamento
Avaliação e Validação dos
Treinamentos
Internos/Externos
Acompanhamento na
Carreira
Exame de seleção

Semestral (auditorias ISO e
auditorias internas)

Semestralmente

Responsável
CQAS e APD
CQAS e APD
CQAS e APD
APD
D.E., Orientadores e
Professores
D.E., Orientadores e
Professores
D.E., Orientadores e
Professores
D.E., Orientadores e
Professores

Tabela 6.2.3: Processo de verificação dos padrões de trabalho
Avaliação
Fontes de informações
Ind. ou informação qualitativa
Questionário de Avaliação Geral

Índice de Insatisfação

Análise Crítica dos Documentos de
Treinamento no SGI - ISO 9000
Auditorias ISO 9000 Interna e Externa
Avaliação do RG

Ano
1999
2000

2000

2001
2001
2002
2002
2002

Análise Crítica
Responsável / Freqüência

Divisão de Ensino e
Professores

CPG Acadêmica / trimestral
Grupo de Trabalho coordenado pela
APD / anualmente
APD / Semestralmente

Anualmente

Execução

Não-conformidades
Pontuação no item 6.2 e
oportunidades
de
melhorias CTA e APD / Anualmente
apontadas pelos avaliadores

APD
APD
APD

Principais melhorias implementadas
Início do Telecurso 2000;
Institucionalização dos procedimentos de Treinamento com a obtenção da Certificação ISO 9001.
Aumento da carga horária do Curso Noções Básicas de Proteção Radiológica, para permitir maior assimilação do conteúdo;
Nova freqüência da emissão do formulário "Perfil do Cargo e do Ocupante do Cargo";
Renovação do material didático.
Adoção do sistema fênixweb, permitindo aos alunos fazerem matrículas, enviarem relatórios, formulários e fazerem consultas em geral via
internet;
Renovação da página da PG na intranet, com a disponibilização de formulários, procedimentos e divulgação de eventos e dados de interesse
dos alunos;
Tabulação e análise do Questionário de Avaliação Geral, para: harmonizar a relação ensino-aprendizado; selecionar conteúdo, métodos,
abordagem dos temas e estratégia de ensino; e melhorar a infra-estrutura oferecida;Avaliação dos Planos de Trabalho de Mestrado, para
verificar se as ações desenvolvidas estão em consonância com os objetivos do Plano Diretor;
Adequação didática aos conteúdos programáticos e melhoria na infra-estrutura, tais como instalação de novas lousas, cadeiras estofadas,
projetor multimídia e a disponibilização de um bedel.
Mudança no procedimento da Proficiência em Inglês para Doutorado.
Inclusão de novo relatório/procedimento de treinamento: FM-IPN-1801-22 – LNT Consolidado;
Alteração de um relatório/procedimento de controle: FM-IPN-1801-20 - Demonstrativo dos Eventos Internos e Externos.
Primeiros contatos com a noção de Gestão de Pessoas por Competências.
Terceirização da prova de proficiência em inglês que passou a ser feita pela FFCLH.
Todas as novas teses de mestrado e doutorado são avaliadas pela CPG quanto à sua aderência ao Plano Diretor.

Tabela 6.2.4: Processo de aprendizado da Capacitação e Desenvolvimento

6.3 QUALIDADE DE VIDA
1 - 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 (SEST) e Exames Periódicos de Saúde.
Proteção Radiológica

SEST

Exame Médico Periódico

Cuida da saúde da força de trabalho. As
atividades são conduzidas pelo Serviço de
Radioproteção e pelo Deptº de Radiometria
Ambiental. O Serviço visa salvaguardar a
saúde do trabalhador em presença de
radiações ionizantes e resguardar o ambiente
de trabalho num nível de segurança aceito
pela legislação. Dispõe de uma equipe de
supervisores em cada Instalação radioativa
ou nuclear. O Deptº de Radiometria tem por
finalidade realizar os planos de Monitoração
Ambiental, efetuando a contabilidade dos
efluentes
radioativos
liberados
pelas
Instalações e avaliando o impacto radiológico
ambiental decorrente. Partes dos resultados
referentes a essas atividades estão na Tab.
8.5.4 e nos Gráficos 8.6.1 e 8.6.2.

A Lei 8112 não prevê, mas, o IPEN criou um
grupo permanente, apoiado pelo GIPAT (eleitos,
com participação dos funcionários), que opera
como a CIPA/CLT, normatizando e fiscalizando a
prevenção de acidentes; o combate a fogo e a
higiene ambiental.
O SEST atua preventivamente visitando as
instalações e atendendo às emergências não
radiológicas. O Gráfico 8.3.2. mostra as
estatísticas globais.
Esse serviço elaborou o Plano de Prevenção
Contra Incêndio e encaminhou para treinamento
58 servidores, dos quais 37 serão selecionados
para compor a Brigada, criada pela PORTARIA
CNEN/IPEN Nº 051.
O SEST promove todo ano a SIPAT.

É parte integrante do “Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional”, conforme Portaria
3.214, do Ministério do Trabalho. Sua finalidade é
detectar alteração de saúde do funcionário,
relacionando-a com o exercício profissional ou
com as condições ambientais. Sua periodicidade
mínima está prevista em lei. Os exames previstos
são os seguintes: exame clínico (realizado no
ambulatório do IPEN) e exames complementares
(realizados por empresas privadas contratadas).
Os funcionários que exercem atividades laborais
que os exponham aos agentes nocivos ou riscos
específicos poderão, a critério médico, ser
submetidos a outros exames além dos
especificados. A Tab. 6.3.1 apresenta os exames
complementares mínimos.

Tabela 6.3.1: Atividades de manutenção do ambiente de trabalho
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Até 35 anos de idade: hemograma completo, glicemia de jejum, urina I, parasitológico de fezes;
Acima de 35 anos de idade são acrescentados: glicose, colesterol total + frações, triglicérides, ácido úrico e eletrocardiograma;
Manipuladores de substâncias químicas: são acrescentados: sangue TGO, TGP, fosfatase alcalina, bilirrubina, proteínas totais e frações;
Aos que manipulam material radioativo ou eqptos. geradores de radiação ionizante, monitorados pelo Serviço de Proteção Radiológica, com uso
rotineiro de filme dosimétrico, são acrescentados: coagulograma, lípedes totais, VHS, contagem de plaquetas, T3, T4, TSH, EEG;
Aos operadores de eqptos. automotivos, são acrescentados audiometria tonal (via aérea), exame oftalmológico (acuidade visual) e EEG;
Aos trabalhadores expostos a ruídos, é acrescentado o exame de audiometria tonal (via aérea);
Manipuladores de substâncias químicas consideradas perigosas, como chumbo, mercúrio entre outros: exames específicos;
Mulheres: exames ginecológicos preventivos devem ser realizados anualmente;
Exames radiológicos de tórax são solicitados a cada dois anos ou a critério médico.

Tabela 6.3.2: Exames realizados pelos funcionários na ocasião do Periódico

Se estendida aos demais, essa prática caracterizaria vínculo empregatício por ser subsidiada pelo orçamento
público. Estagiários e voluntários fazem exames admissionais e demissionais em função das áreas em que prestam
serviços. Além disso, as empresas terceirizadas, quando da contratação, apresentam o ASO dos trabalhadores. Para
o aperfeiçoamento do exame periódico, a meta é incluir PSA (fosfatase ácida fração prostática) para os homens com
50 anos ou mais, e creatinina e uréia para trabalhadores com 35 anos ou mais.
2 e 3 - A identificação e tratamento dos fatores que afetam o bem estar, a satisfação e a motivação do quadro
permanente são feitos pela Pesquisa de Clima, pois é sabido que as pessoas satisfeitas com o ambiente de trabalho
e intrinsecamente motivadas têm mais chances de terem uma boa qualidade de vida. A pesquisa identifica a
satisfação em variáveis ligadas às necessidades humanas, a partir da quais é possível mapear o bem estar e as
motivações. A tabela abaixo faz as correspondências entre os fatores incidentes na motivação e as variáveis
pesquisadas:
Necessidades humanas

Variáveis ou dimensões pesquisadas

Auto-realização
Estima
Sociais
Segurança
Fisiológicas

Realização/Missão
Reconhecimento/Avaliação de Desempenho/Missão/Comunicação/Escolha de Chefia/Estilo de chefia
Comunicação/Integração/Planejamento
Objetivos/Missão/Estrutura/Comunicação/Escolha de Chefia/Benefícios/Planejamento
Avaliação de Desempenho

Tabela 6.3.3: Correspondência entre as variáveis pesquisadas e as necessidades humanas

Como se observa, a pesquisa diagnostica a satisfação nos fatores higiênicos e motivacionais. Apesar de os
resultados nos fatores motivacionais, notadamente aqueles que satisfazem as necessidades de Estima e AutoRealização, conforme pode ser constatado no gráfico 8.3.1, serem ainda tímidos, há uma preocupação crescente da
casa nessa direção, haja visto que a avaliação geral do clima progrediu de insatisfatória em 1999 (47,34%), para
satisfatória em 2000 (51,01%) e 2002 (60,42%), evidenciando que as ações de melhoria feitas nas variáveis com
baixos índices de satisfação têm tornado a vida da força de trabalho mais motivada e melhor, utilizando-se de
comissões específicas criadas para propor as melhorias ao CTA.
4 - O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho passa pela Gestão e Educação para o bem estar, com decisões e
escolhas baseadas na cultura organizacional e no estilo de vida dos segmentos ocupacionais. Nesse passo, o IPEN
adotou as ações abaixo que visam, juntamente com o tratamento dado nas variáveis da pesquisa de clima, a melhoria
da qualidade de vida dos funcionários.
Ação
Programa de Dependência
Química
Programa de Controle da
Saúde Bucal
Jornal “IPEN e a sua Saúde”

Descrição
Disponibilizado aos funcionários e beneficiários. Acompanhado pelo Setor Psico-social desde seu início, há 12 anos, hoje
conta também com profissionais externos. Em 2001 passou a ter três fases, sendo as duas primeiras preventivas, e a
terceira, corretiva. Em 2002, o PDQ implantou o Programa de Tabagismo.
Em 2002, continuando o Programa de Controle da Saúde Bucal, foi iniciado o exame periódico em fevereiro. Em junho,
com a Parceria Odontológica, os serviços foram ampliados com a permanência interna de quatro profissionais de saúde
bucal; os serviços foram estendidos à toda força de trabalho.
Veiculação bimestral, a todos os funcionários, de informações sobre hábitos de higiene, atitudes de prevenção, primeiros
socorros, nutrição, auto-exame, entre outros. Para avaliação, é disponibilizado o e-mail (apm@net.ipen.br) no corpo do
jornal.

Tabela 6.3.4: Ações implementadas para melhoria da Qualidade de Vida

Outros meios propícios ao bem estar dos funcionários estão apresentados na tab. seguinte:
Caracterização

Benefícios, serviços, eventos e atividades
Plano Médico gerido pela Instituição e funcionários
Serviços Ambulatoriais
Campanha de Vacinação
Campanha preventiva de combate à dengue

Cerimônia Natalina no Auditório
Grêmio Recreativo – GREIC

Abrange os dependentes. Para melhorá-lo, estão previstos: o sistema telefônico gratuito de
ajuda ao usuário e a disponibilização da rede credenciada na Internet. O acesso, hoje, é feito
através de um Guia de Serviços.
Com médico, enfermeira, dentista, psicóloga, assistente social e serviço de ambulância. A
Tab. 8.3.1 mostra as consultas realizadas por esses profissionais nos últimos cinco anos.
Contra gripe, hepatite e tétano, disponibilizada à toda força de trabalho e aos terceirizados.
Junto com a Prefeitura da USP e a Regional do Butantã, houve a divulgação de informações
(palestras, boletins, panfletos, instituição do dia de combate à dengue, visitas, distribuição de
areia para colocação nos pratos dos vasos de plantas, entre outros) e a instalação de 4
armadilhas para a detecção das larvas.
É entregue, à toda força de trabalho e aos terceirizados, um brinde de produto sazonal.
Situado internamente, possui: sede, quadra poli-esportiva, churrasqueira, campo de bochas,
sala de massagem terapêutica, sala de Vídeo e TV, sala de ginástica, corretora de Seguros,
vídeo Locadora, salão de jogos e local para vendas de artigos diversos. Gerencia um plano
odontológico para os associados.
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Agências Bancárias

Banco do Brasil e Banco Real.

Restaurante e cantina

Serviços por quilo e por prato. Uma Nutricionista, funcionária da Instituição, acompanha os
serviços.
É concedido o auxílio alimentação aos servidores.
Dentre outros, oferece despachante, corretora de seguros e vendas esporádicas de artigos
diversos.
Permitindo ausência de até 40 horas para compensação futura ou antecipada.

Auxílio Alimentação
Fundação de Seguridade Social
Horário Flexível de Trabalho

Tabela 6.3.5: Benefícios, serviços, eventos e atividades

5 - A Tab. 6.3.6 demonstra a verificação dos padrões de trabalho e das práticas de gestão desse sub-item.
Prática de Gestão

Padrão de Trabalho

Indicador de Controle
Monitoração de área rotineira

Supervisão de
Radioproteção

Monitoração de área operacional

Identificação e tratamento
de riscos e perigos
relacionados à Saúde,
Segurança e Ergonomia

Monitoração de área especial
Controle Radiológico
Inspeções
Ergonômicas
Exames Periódicos

Identificação e Tratamento
dos fatores que afetam o
Bem-estar, Motivação e
Satisfação

Pesquisa de Clima
Organizacional

Plano Médico

Ferramentas de
Manutenção do Bem-estar,
Motivação e Satisfação

Serviços
Ambulatoriais
Programa de
Dependência Química
Jornal “IPEN e a sua
Saúde”
Programa de Controle
da Saúde Bucal

Freqüência

Responsável

Varia de acordo com a
área – diariamente a
bimestralmente
Durante as realizações
dos trabalhos
Quando Monitoração
Rotineira apresenta
alteração nas medidas

ND

Anualmente

NA

Relatório Termofonte com base nos controles
de efluentes líquidos e gasosos feitos durante
o ano
Relatório de ocorrências de Acidentes

Mensal

SEST / GIPAT

Atestados de Saúde Ocupacional

Anual

APM

Relatório de Diagnóstico – Índice de
Satisfação

Bienal

APD

Relatório de Quantidade e Custo de
consultas, exames e internações
Relatório Gerencial – Análises de
Quantidades e Custos
Consultas por especialidades e
encaminhamentos (agendamentos, registros
de atendimento e atestados)
Acompanhamento Individual – Prontuário do
PDQ: abstinência, recaída e tratamento

Mensal
APM / CRC
Bimestral
Mensal e anual

APM

Mensal

APM – área
psico-social

Exemplares Nominais

Bimestral

APM

Ficha de Acompanhamento do Tratamento,
Questionário de Avaliação dos Atendimentos
Odontológicos e Auditoria Odontológica por
amostragem ou solicitada

Eventual

APM

Tabela 6.3.6: Processo de verificação dos padrões de trabalho

A Tab. 6.3.7 apresenta a avaliação das práticas e dos padrões de trabalho constantes na Tab. 6.3.6, bem
como as principais inovações e/ou melhorias dessas práticas de gestão e padrões de trabalho.
Fontes de informações

Avaliação
Indicador ou informação qualitativa

Reunião da Comissão Paritária Nacional
Reunião da Comissão Paritária Local

Críticas e Sugestões sobre benefícios
Críticas e Sugestões sobre custos

Auditoria Consultoria Externa

Críticas e Sugestões

Revisão do questionário da pesquisa de
clima

Críticas e Sugestões acerca do
instrumento e da prática
Pontuação no item 6.3 e oportunidades
de melhorias apontadas pelos
avaliadores
Críticas e Sugestões

Avaliação do RG
E-mails institucionais

Ano
1999
2000

2001

2002

Análise Crítica
Responsável / Freqüência
Dir. CNEN / Bimestralmente
Dir. Adm. / Mensalmente
Dir. Adm., APM e Comissão
Paritária / Eventualmente
Grupo de Trabalho, APD e CTA /
bienalmente

Execução
APM
APM
APM
Grupo de Trabalho /
APD

CTA e APM-APD / Anualmente

APM/APD/NP

Área responsável / Diariamente

Área responsável

Principais melhorias implementadas
Realização da primeira Pesquisa de Clima Organizacional;
Início da distribuição do jornal “Ipen e a sua Saúde”
Adoção da Pesquisa de Clima Organizacional como prática de gestão;
Freqüência da Pesquisa de Clima passa a ser bienal, a fim de que as sugestões de melhoria sejam implantadas;
Contratação de Consultoria Externa para o PDQ;
Senhas pelo sistema 0800, eliminando a necessidade do beneficiário comparecer na APM para obter guia de encaminhamento.
Contratação do Hospital Universitário: equipe de três médicos do trabalho e dois engenheiros de segurança, revezando o atendimento
aos funcionários para a realização dos exames periódicos e inspeções ergonômicas;
Exames Periódicos em duas fases: 1ª exames e avaliação para todos; 2ª nova avaliação clínica para os da área de risco;
Início do Programa de Controle da Saúde Bucal.
Implantação da Brigada de Incêndio;
Início do atendimento interno dos profissionais dentistas da parceria odontológica;
Implantação do Programa de Tabagismo;
Campanha Preventiva contra a Dengue.

Tabela 6.3.7: Sistema de Aprendizado em Qualidade de Vida
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7. PROCESSOS
7.1 GESTÃO DE PROCESSOS RELATIVOS AO PRODUTO
1 - 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” (Fig. 5.1.1 – critério 5).
As ações descritas nos critérios 2, 3, 4 e 5, 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 (Fig. 5.1.1 e 7.1). 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 (Fig. 7.2.3 e 7.2.4).
Todos os processos principais, de apoio, processos relativos aos fornecedores e processos de administração de
recursos financeiros são definidos (seção MGI – IPN – 4.00) e devidamente documentados e formalizados segundo
as diretrizes do SGI IPEN, conforme descrito no critério 5.
Os clientes e outras partes interessadas desempenham um papel significativo na definição dos requisitos como
entradas para os processos (Fig. 5.1.1). A monitoração da satisfação dos clientes e outras partes interessadas exige
a avaliação de informações relativas à 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. 5.1.1).
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Figura 7.1: “Abordagem Focada no Cliente e Outras Partes Interessadas

Os projetos de produtos realizados no Instituto são função dos macroprocessos finalísticos do IPEN que,
genericamente, podem ser representados nas quatro categorias da Tab. 7.1.1.
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 (Fig. 5.1.1, 7.2.3, 7.2.4 e critérios 1, 2 e 3).
CATEGORIAS DE PRODUTO
Serviços
Informações
Materiais e Equipamentos

Materiais Processados

EXEMPLOS
Serviços de Radioproteção
Serviços de Irradiação de materiais dikversos em Reator ou Ciclotron
Caracterização química, física, biológica e isotópica de materiais
Resultado de P&D&E: Programa de computador
Projeto de Engenharia de Reatores Nucleares
Resultado de ENSINO: Fornecimento de informações na forma de transmissão de conhecimento
Resultado de P&D&E: Desenvolvimento de Materiais Laser Ativos
Desenvolvimento de protótipo de Célula à Combustível
Resultado de Produção: Material polimérico para aplicação em queimados
Nitrato de Tório
Cerâmica e Vidros para aplicação em lasers
Gerador de 99mTc IPEN-TEC
Resultado de Produção: Radiofármacos e Radioisótopos
Hormônio do Crescimento Recombinante
Elementos Combustíveis para Reatores Nucleares de Pesquisa

Tabela 7.1.1: Categorias genéricas de produtos realizados pelo IPEN

2 - 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 Tab. 7.1.2.
FASE DO CICLO PDCA

P

Identificação das
necessidades e
requisitos dos clientes e
outras partes
interessadas.
Determinação dos
requisitos relacionados
ao produto

OBJETIVOS

RESPONSABILIDADES

METODOLOGIA

Analisar as orientações corporativas, as
oportunidades de demandas das partes
interessadas

CTA, Conselho Consultivo dos Centros de
Pesquisa e Pesquisadores

PPA, Plano Diretor, Participação em congressos, seminários, contato direto com o cliente, Propostas de
projetos de engenharia, produção e prestação de serviço. Participação em entidades de classe. Parcerias e
convênios com outras instituições. Revisão e adaptação dos Planos de Negócio e de Ação. (vide Critério 2,
fig. 5.1.1, fig. 7.2.1 e 7.2.2)

Converter as necessidades e
expectativas dos clientes e outras partes
interessadas em requisitos do produto e
processos

Diretores – conforme área de atuação,
Gerentes e Chefias dos Centros e
Pesquisadores

Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto e identificação e análise crítica das informações
pertinentes envolvendo ativamente o cliente e outras partes interessadas. Nesse processo, além da
pesquisa de mercado, requisitos de contrato, análise da concorrência, ações de cidadania e comparação
com as melhores práticas (benchmarking), são considerados os processos devido a requisitos estatutários e
regulamentares como mostrado nas figuras 6.2.4 e 6.2.5. (vide Critério 2, critério 3 e fig. 7.1)
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Análise da Viabilidade

D

Avaliar os riscos e a viabilidade técnica,
econômica, social e impacto ao meio
ambiente do novo produto e processos
Definir a partir da análise de viabilidade
se há a necessidade de elaborar novos
padrões de trabalho ou adaptar um já
existente

CTA, Conselho Consultivo e Pesquisadores

Validação e Verificação
do Produto e Processos

Comprovar, real ou simuladamente, que
os requisitos do produto e processos
para a aplicação ou uso específico foram
atendidos.
Definir critérios de aceitação do produto

Setores envolvidos, Pesquisadores, Garantia
e Controle da Qualidade, Radioproteção,
Comitês de Meio Ambiente (CAMB) e de
Segurança (CASI), Comitê de Ética na
Pesquisa, Segurança e Saúde no Trabalho
(SEST), onde aplicável

Análise Crítica

Avaliar a capacidade dos resultados de
cada fase do projeto em atender aos
requisitos, identificando qualquer
problema, propondo as ações
necessárias e gerando aprendizado
Divulgar o novo produto ou processo

Superintendende, Diretores, Gerências dos
Centros, Chefias e Servidores dos setores
envolvidos, Pesquisadores, Garantia e
Controle da Qualidade, Radioproteção,
CQAS, CASI, SEST, onde aplicável
CTA, SAR, SCS, Gerências e Chefias dos
setores envolvidos, Pesquisadores.

Definição da Forma do
Produto e Processos

Chefes dos diversos setores Envolvidos,
incluindo Áreas de Apoio e Pesquisadores,
Coordenação da Qualidade Meio Ambiente e
Segurança - CQAS, Comitê de Análise de
Segurança - CASI, Comitê de Ética na
Pesquisa, Serviço de Radioproteção

C

A

Transferência do
Resultado

Análise de recursos essenciais para a implementação das estratégia definida, tais como: possíveis
fornecedores e parceiros, recursos humanos, infra estrutura, ambiente de trabalho, informação, impacto
ambiental, recursos naturais e recursos financeiros (orçamento ou fontes de fomento).
Contribuições das Divisões de Pesquisa e Desenvolvimento, Produção e Garantia da Qualidade;
Contribuição de fornecedores;
Entradas de usuários;
Requisitos legais, regulamentares e estatutários pertinentes;
Desenvolvimento tecnológico;
Requisitos de competência das pessoas que executam a pesquisa e desenvolvimento: competências,
capacitação, conhecimento científico e experiência profissional;
Informações de realimentação proveniente de experiência anterior;
Registros de dados sobre processos e produtos existentes e/ou semelhantes;
Saídas de outros processos;
Benchmarking
Normas do Sistema de Gestão Integrada (fig. 7.2.5)
Credenciamento, Certificação, Licenciamento pelos diferentes órgãos competentes (CNEN, IBAMA,
CETESB, ANVISA, INMETRO, etc)
Processos de validação, atividades de comissionamento;
Ensaios, monitoramento, medições e testes requeridos, específicos para o produto/processo;
Auditorias, auto inspeção, interlaboratoriais, benchmarking.
Reuniões de Análise Crítica, Auto Inspeção, Auto Avaliação, Auditorias, Interlaboratoriais, Registros de
Retorno do Cliente (reclamações e/ou sugestões de melhoria), aprovação de comissões de avaliação para
publicação em anais de eventos, livros e periódicos.

Folders, Relatórios Técnicos;
Congresso; Seminários;
Visitas e Reuniões com Clientes;
Internet; Jornal “Órbita”; Progress Report, dentre outros. (vide critério 3 e critério 5)

Tabela 7.1.2: Planejamento para desenvolvimento de novos produtos – Função: P&D&E, Produtos e Serviços.

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.
Os projetos são gerenciados segundo padrões de trabalho e práticas de gestão definida e apresentados nas Tab.
7.1.4. Cada projeto tem seu tempo de ciclo definido nas fases do ciclo PDCA (Tab. 7.1.2). No caso de radioisótopos
e radiofármacos, existe o sistema de gestão da produção e logística de distribuição. Dentre outros, os seminários de
atividades são oportunidades para transferência de lições para outros processos.
3 - 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 (Fig. 7.1.2) do
cumprimento de normas nacionais e internacionais.
Para assegurar que os produtos sejam entregues aos clientes, mercados e sociedade, isentos de não-conformidades,
o IPEN, à partir da abordagem de processo (Fig. 5.1.1), utiliza o processo da Fig. 7.1.1.
Estratégias, Plano Diretor,
Busca de Oportunidades,
Cliente Solicita Informação
Análise Crítica da
Oportunidade, Análise Crítica
do Pedido

Analisar Criticamente
Insatisfação e Implantar
Melhorias

NÃO

Analisar Criticamente
Melhorias para
Aumentar Satisfação

Partes
Interessadas
Satisfeitas?

SIM

SEGURANÇA
DAS INSTALAÇÕES
NUCLEARES E RADIOATIVAS
Certificação CNEN IN 01

Contrato

NÃO

PROGRAMA AMBIENTAL
NBR ISO 14001
Requisitos IBAMA
Licenciamento Ambiental

FIM

PROGRAMA
DE SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO
OHSAS 18001
Requisitos Legais

SIM

Medir Satisfação do
Cliente ou Outra Parte
Interessada
Cliente Avalia

Viabilidade ?

Ações
Corretivas

Centro/Unidade/Pesquisador
planeja pesquisa/produção/
serviço segundo
procedimentos específicos,
para atendimento aos requisitos

SEGURANÇA
RADIOLÓGICA
(Radioproteção)
Certificação CNEN IN 01

NÃO

SIM

Conforme
?
Verifica
Conformidades

SISTEMA DE
GESTÃO INTEGRADA

PROGRAMA DE GESTÃO
DA QUALIDADE
ISO 9001/9004:2000
ISO 17025 / BPF

SEGURANÇA
NUCLEAR
CNEN/NQA/IAEA/CNS

Realiza
pesquisa/produto/serviço
segundo procedimentos
específicos e conforme
planejamento

Figura 7.1.1: Processo para assegurar a
“Entrega de Produtos Isentos de Não - Conformidade”

Figura 7.1.2: Principais Requisitos

Na Tab. 7.1.3 mostra-se também alguns mecanismos para repasse das informações utilizado por diversos setores da
Instituição. Apoiando esse processo, destaca-se o Sistema de Tratamento de Não - Conformidade e Melhoria
Contínua – TNCMC, gerenciado a partir de um software desenvolvido na Instituição.
MECANISMOS DE REPASSE DE INFORMAÇÕES (exemplos)
Fichas de Solicitação
Software para Controle de Equipamentos

Software para Controle de Aquisições
Interlaboratoriais
Software para Controle de Produção de Radiofármacos
Programa de Pós Graduação
TNCMC – Sistema Tratamento de Não Conformidades de Melhoria Contínua

ONDE ESTÃO DEFINIDOS
PG-IPN-0301:-Análise Crítica de Contrato e PG-IPN-0601 – Aquisição e Procedimentos Setoriais ou Corporativos correlacionados
Procedimentos setoriais relacionados a controle de Equipamentos (série de procedimentos com código 11 conforme IT IPN 0501.01 –
Codificação de Documentos em Função das Atividades Relacionadas aos Principais Processos do IPEN (Seção MGI-IPN-4.00 do Manual de
Gestão Integrada do IPEN)
PG-IPN-0601 - Aquisição
Procedimentos setoriais dos laboratórios que têm implantado Sistema da Qualidade conforme norma NBR ISO/IEC 17025
PG-IPN-0301 e PO-CR-P01 – Planejamento da Produção de Radiofármacos
Regulamentos e Normas do Programa de Pós Graduação do IPEN/Internet e Intranet
PG-IPN-0302, PG IPN-0801, PG-IPN-0802 e PG-IPN-0803

Tabela 7.1.3: Exemplos de Recursos utilizados para Repasse de Informações

4 - O modelo de gerenciamento de processos segue o sistema de gestão, baseado em processo (Fig. 5.1.1); os
principais processos, práticas de gestão e padrões de trabalho utilizados para executar os macro - processos
finalísticos do IPEN, estão apresentados nas Tab. 7.1.4. Os processos, definidos como processos padrão (seção
MGI-IPN-4.00 do Manual de Gestão Integrada do IPEN) estão agrupados em: atividades de gestão (Processos de
Responsabilidade da Direção) – critérios 1, 2, 3 e 4; provisão de recursos (Processos para Gestão de Recursos) –
critérios 5, 6 e 7; produção e prestação de serviços (Processos para Realização do Produto) – critério 7; medição e
melhoria (Processos para Medição, Análise e Melhoria) – Controle ou Aprendizado de cada Critério.
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Medição, Análise e Melhoria; Realização do
Produto

Realização do Produto

Gestão de Recursos Relacionados aos Produtos

Gestão de Recursos
Relacionados aos
Produtos

Responsabilidade da
Direção;
Realização do Produto e
Medição, Análise e
Melhoria

GESTÃO

PROCESSOS IPEN
RELACIONADO E/OU DE APOIO

PRINCIPAIS ATIVIDADES

GESTÃO COMERCIAL E MARKETING Processos
de apoio técnico/administrativo relacionados à
Responsabilidade da Direção, Realização do Produto
e Medição, Análise e Melhoria no que diz respeito à
identificação e acompanhamento das necessidades
dos clientes e do mercado e medição e
monitoramento da satisfação dos clientes:

Prospecção de serviços/negócios; Estudos de mercado;
Análise de Produtos da Concorrência; Engenharia; Análises de Valor; Patentes e Marcas;
Comercialização de Produtos; Relações institucionais; Intercâmbio e Cooperação
Científica; Determinação de Requisitos Relacionados aos Produtos a partir das
Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas; Análise Crítica dos Requisitos
Relacionados aos Produtos (aceitação de pedidos; propostas e contratos); Comunicação
e relacionamento com o cliente; Serviço de Atendimento ao cliente (SAC); Sistema de
Informações Comerciais;
Preparação e acompanhamento de contratos com clientes.
Reclamação de cliente e outras partes interessadas; "Recall" e Devoluções do Mercado;
Medida da Satisfação do Cliente e Outras Partes Interessadas

PG-IPN-0301,
PG IPN-0302 e Instruções de Trabalho
Correlatas.
Regulamentos e Normas do Programa
de Pós Graduação para Atendimento às
Necessidades dos Alunos
Regulamentos para Intercâmbio e
Cooperação Científica.

Vide critério 3

GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA
(INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS)
E GESTÃO DE INFORMÁTICA
(HARDWARE E SOFTWARE)
Processos
de
apoio
técnico/administrativo
relacionados com Gestão de Recursos e
Realização do Produto.

Gestão de equipamentos: manutenção, calibração, validação, verificação, metrologia
(incertezas de medição); Gestão de Infra-estrutura; Gestão de patrimônio;
Desenvolvimento e implementação de métodos e planos de manutenção - itens,
equipamentos, instalações e infra-estrutura; Homologação de equipamentos; Controle de
hardwares e softwares; Validação de programas de computador.
Nota: Consideração quanto à questão ambiental tal como conservação, poluição,
desperdício, reciclagem, identificação e redução de riscos associados fazem parte dos
Processos de Gestão Ambiental e/ou Gestão de Segurança.

Procedimentos Corporativos e Setoriais
Específicos para Calibração,
Manutenção e Controle de
Equipamentos e Softwares.
NBR ISO 9001:2000
NBR ISO/IEC 17025

Vide critério 7
item 7.2.

GESTÃO AMBIENTAL
GESTÃO DE SEGURANÇA
Processos de apoio técnico relacionados Gestão de
Recursos quanto ao estabelecimento de Diretrizes
para Gestão Ambiental e Gestão de Segurança
nas Instalações (infraestrutura e pessoal), para
atendimento
e
adequação
aos
requisitos
regulamentares quanto à: Gestão Ambiental de
Rejeitos não Radiativos nas Instalações; Gestão
Ambiental para as instalações que devem atender
as BPF e/ou BPL; Gestão de Segurança das
Instalações
Nucleares
e
Radiativas
e
Radioproteção; Gestão de Saúde e Segurança do
Trabalho (infraestrutura e pessoal)

Adequação à legislação e regulamentos aplicáveis à preservação do meio ambiente,
saúde e segurança no trabalho; Adequação à legislação e regulamentos de segurança
nuclear e radioproteção aplicáveis;
Política ambiental interna e externa; Aspectos de meio ambiente;
Condições ambientais; Identificação e avaliação;
Avaliação de riscos
Controles operacionais; Aspectos Ambientais; Especificações; Procedimentos de
Limpeza;
Atendimento ao Plano de Emergência;
Atendimento ao Plano de Proteção Física;
Atendimento ao Plano de Radioproteção;
Atendimento ao Programa de Monitoração Ambiental Radiológica e Convencional;
Atendimento ao Programa de Gerência de Rejeitos Radiativos;
Segurança das instalações;
Manuseio, armazenamento e transporte de materiais radioativos;
Salvaguardas;
Higiene e ergonomia; Segurança física;

Regulamentos e Normas CNEN, IBAMA,
ANVISA, CETESB, MEC, CAPES,
CASMIE e outros órgãos reguladores
onde aplicável;
TAC IBAMA ;
NBR ISO 14001 ;
OHSAS 18001 ;
CNEN IN 01 ;
NBR ISO 9001:2000 ;
Procedimentos Corporativos e Setoriais
em função do tipo de instalação e Planos
do SGI ;
NR’s ;
Procedimentos IPN série 1300.

Vide critério 7
item 7.2.

GESTÃO DE COMPRAS
GESTÃO DE ESTOQUE
Processos de apoio administrativo relacionados à
Gestão de Recursos e Realização do Produto quanto
a aquisições e contratos com terceiros, fornecedores
e parceiros; Gestão de Almoxarifado e/ou locais de
armazenamento
de
insumos
e
produtos
semiacabados e acabados, transporte, entrega para
materiais não radioativos;

Aquisições, compras e contratações; Suprimento;
Insumos; Informações de aquisição; Avaliação de fornecedores e processos de controle
do fornecedor; Legislação para compras e contratações de serviços; Processos relativos
a fornecedores e parceiros;
Sistema FIFO; Controle de Estoque; Controle de validade; Garantia de insumos;
Preservação; armazenamento; proteção contra danos, deterioração; Guarda de materiais
perigosos; materiais únicos e insubstituíveis, desde que não sejam materiais radioativos;
Preservação do produto, manuseio; embalagem e entrega;

Lei n° 8666/93 e alterações posteriores,
Lei 3555/00 ;
PG-IPN-0601 ;
PG-IPN-0602 ;
PG-IPN-0603 ;
NBR ISO 9001:2000 ;
NORMAS ANVISA – onde aplicável ;
Regulamentos CNEN e internacionais
para compra de Materiais Nucleares ;
Regulamentos de importação ;
Procedimentos e Instruções Correlatas ;
Procedimentos Corporativos e Setoriais
do SGI.

Vide critério 7
item 7.3.

GESTÃO DE P&D&E
Processos técnicos relacionados à Realização do
Produto no que diz respeito à função Pesquisa,
Desenvolvimento e Engenharia

Gestão de P&D;
Investigações para adquirir novos conhecimentos técnico científicos; Intercâmbio e
cooperação científica ;
Pesquisa básica e aplicada ;
Projeto e Desenvolvimento ;
Entradas e saídas de pesquisa, projeto e desenvolvimento ;
Análise crítica de pesquisa, projeto e desenvolvimento ;

Softwares específicos ;

Vide exemplos
na tabeloa 7.1.6

GESTÃO DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
Processos técnicos relacionados à Realização do
Produto no que diz respeito à função Produtos e
Serviços ;

Planejamento de produção e prestação de serviços ;
Gestão da produção e prestação de serviços ;
Validação de produtos, processos, métodos e alterações ;
Análise crítica periódica de processos chave e relevantes; estabelecimento de índices de
eficácia e eficiência ;
Procedimentos e instruções para operação e realização do produto e/ou prestação de
serviços ;
Identificação e rastreabilidade ;
Gestão da propriedade do cliente, incluindo propriedade intelectual ;

Procedimentos e Instruções de Trabalho
para operação e realização do produto
e/ou prestação de serviços ;

GESTÃO DE ENSINO
Processos técnicos relacionados à Realização do
Produto no que diz respeito à função Ensino ;

Atividades de ensino-aprendizagem; projeto e desenvolvimento de curricula (interface
com Projeto e Desenvolvimento) ;
Desenvolvimento do catálogo de cursos; Formulação ou estabelecimento das áreas ou
projetos de pesquisa (interface com Pesquisa e Desenvolvimento); Contratação de staff
(interface com aquisição); Seleção, admissão e matrícula de candidatos – estudantes;
Controle do projeto e desenvolvimento das mudanças no curricula , calendários de
cursos, cronogramas e pré-requisitos; Programas de acreditação, graus profissionais e
estudos de pós-graduação; Alocação de salas de aulas, laboratórios, oficinas, auditórios;
Salas de aula para cerimônias, salas de multiuso ou outros espaços similares;
Manutenção de facilidades; Alocação de cargas de ensino; Métodos para avaliar a
performance acadêmica; Tutelar e consultar oportunidades vocacionais.

Regulamento e Normas do Programa de
Pós-Graduação (CPG) do IPEN ;

Vide exemplos
na tabela 7.1.6

GESTÃO DE MONITORAMENTO, MEDIÇÃO E
ANÁLISE

Controle de Qualidade; Identificação das atividades chave para cada processo que tenha
influência significativa sobre a atividade; Definição de características cuja medição e
controle irão assegurar a qualidade do produto/serviço; Definição de métodos para avaliar
as características; Estabelecimento de meios para influenciar ou controlar as
características dentro de limites especificados .
Medição e monitoramento de processos e produtos; Planos de controle; Critérios de
aceitação; Inspeções de recebimento de materiais; Liberações; Aprovações; Análise de
dados; Técnicas estatísticas
Controle de produtos não conformes e tratamento de não-conformidades; Ação corretiva;
Ação preventiva; Sugestão de melhoria; Análise de dados ;
Auditorias e inspeções; Auto avaliação; Projetos de excelência ;

Procedimentos e Instruções de Trabalho
para operação, garantia e controle da
qualidade e realização do produto e/ou
prestação de serviços ;
NBR ISO 9001:2000 ;
NBR ISO 19011 ;
Critérios
de
Excelência
CAPES
(ENSINO) PNQ, ABIPTI, PPQG, etc.
(GESTÃO) ;
PG IPN 1701 ;
PG IPN 0801 ;
PG IPN 0802 ;
PG IPN 0803 ;

Vide exemplos
na tabela 7.1.6

GESTAO DO
CONTÍNUA

APREDIZADO

E

MELHORIA

Processos relacionados a Medição, Análise e
Melhoria; Realização de Produto e Gestão de
Recursos, quanto a controle de produto e
processo

NOTA: As medições, monitorações e inspeções ambientais e de proteção radiológica,
para o SGI são atividades da Gestão Ambiental e Gestão de Segurança.. As medições
financeiras são atividades da Gestão Financeira ;

PADRÕES DE TRABALHO

INDICADORES

Procedimentos e Planos Corporativos e
Setoriais do SGI ;

Vide exemplos
na tabeloa 7.1.6

NBR ISO 9001:2000, Boas Práticas de
Fabricação e Laboratoriais ;

Processos de Análise Crítica do SGI pela Direção, Análise de Desempenho,
Acompanhamento e Avaliação do Plano Diretor, Plano do Negócio e Plano de Ação, são
considerados Processos de Responsabilidade da Administração e estão definidos no
critério 1.

Tabela 7.1.4: Processos de Responsabilidade da Administração, Realização do Produto e Gestão de Recursos, Relativos aos Produtos.

5 - Os principais padrões de trabalho deste item (Tab 7.1.4), são estabelecidos por meio de normas técnicas,
regulamentos, especificações, procedimentos, limites numéricos de aceitação, especificação de equipamentos, etc... ,
para atendimento aos requisitos das normas de conformidade que regem as atividades do IPEN (Fig 7.2.4), requisitos
regulamentares, legais e estatutários. No caso de se ter indicadores estabelecidos, 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

69

qualitativas, são analisados, em reuniões de análise crítica, os dados históricos para se estabelecer as novas
projeções de padrões. Os principais resultados obtidos e tendências encontram-se nos gráficos e tabelas do item 8.5.
A aplicação das principais práticas de gestão definidas anteriormente e adotadas em processos de projeto de
produtos e serviços está discriminada na Tab. 7.1.5.
PRÁTICAS DE GESTÃO

DISSEMINAÇÃO

Projeto de Produtos e Processos (Análise Crítica de Contrato) ;
Prevenção de Não Conformidades ;
Tratamento de não conformidades ;
Sugestão de Melhoria ;
Pesquisa de satisfação do Cliente ;
NBR ISO/IEC 17025 ;
Boas Práticas de Fabricação de Radiofármacos - ANVISA ;
NBR ISO 9002:1994 e NBR ISO 9001:2000 ;
Auditorias de Conformidade ;

CONTINUIDADE

Todas as áreas ;
CR, CRPq, CEN, CAC, CCN, Laboratorios CMR, Áreas de Apoio ;
Todas as áreas ;
Todas as áreas ;
Todas as áreas ;
CRPq, Laboratórios CQMA e Laboratórios CMR ;
CR ;
CR, CRPq, CEN, CAC, CCN ;
CR, CRPq, CEN, CAC, CCN, Laboratórios CMR, Áreas de Apoio ;

Desde 1998 ;
Desde 1998 ;
Desde 1999 ;
Desde 1999 ;
Desde 1999 ;
Desde 2000 ;
Desde 1999 ;
Desde 1999 ;
Desde 1999 ;

Tabela 7.1.5: Grau de Aplicação das Principais Práticas

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 os procedimentos documentados PG IPN 1701 – Auditorias Internas e PG IPN 0103 – Análise
Crítica pela Direção. A Tab. 7.1.6 mostra o Sistema de Aprendizado em Processos Relativos a Produtos.
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.
AVALIAÇÃO
FONTES DE INFORMAÇÃO
Realimentação do Cliente ;
Desempenho do Processo e Conformidade do Produto ;
Situação de Ações Preventivas e Corretivas ;
Acompanhamento das ações oriundas de análises
críticas anteriores ;
Auto Inspeções e Auditorias Internas e Externas
(Fundação Vanzolini, CAPES, CASMIE, AIEA, CNEN,
ANVISA, ABIPTI, IBAMA, PPQG) ;
PERÍODO
2000

2001

2002

ANÁLISE CRÍTICA
INDICADORES OU INFORMAÇÕES
QUANTITATIVAS
Reclamações e/ou Recomendações para
Melhoria ;
Produtos Não Conformes ;
Índice de Satisfação do Cliente ;
Não Conformidades em Auditorias ;
Pontuação no ítem 7 (Critérios de
Excelência) ;

INSTRUMENTO

FREQUÊNCIA

Análise Crítica pela Direção ;
(Setores) ;
Análise Crítica de Desempenho
(Corporativo) ;
PG IPN 0103 ;

Anual e/ou após cada auditoria ou fato
relevante ;

PLANO DE MELHORIA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Conselho Consultivo do Centro e
Pesquisadores, Grupos Tarefa de
Melhoria, CQAS, CTA , SAR ;

Anua ;l

EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS RELATIVOS AOS PRODUTOS
OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA PRÁTICA
PRINCIPAIS MELHORIAS IMPLANTADAS
Aprimoramento dos Padrões de Trabalho ;
Práticas anteriores + expansão da gestão de processos para os demais centros com interface direta ou indireta nos
Aprimoramento da prevenção de não conformidade por meio do repasse de informações ;
processos do CR (CEN, CRPq, CAC, Laboratórios do CMR, Laboratórios do CQMA) + Interlaboratoriais + Introdução
do Sistema de Gestão Integrada Corporativos ;
Participação no projeto ARCAL para Laboratórios Analíticos + Auditoria Externa de Processos (AIEA) ;
Software para controle de equipamentos, controle de condições ambientais.
Aprimoramento dos Padrões de Trabalho em Pesquisa e Desenvolvimento no CR ;
Práticas anteriores + Consolidação do Principio de Gestão: Abordagem de Processo com base na norma NBR ISO
Necessidade de remapeamento dos processos para atendimento de novos requisitos 9001:2000 e Critérios PNQ com revisão dos processos do CR, CRPq, CAC, CEN e Laboratórios do CMR, Diretoria I,
regulamentares ;
Proteção Radiológica (procedimentos da série 1300), Diretoria A, CCN, com base nas Boas Práticas de Fabricação,
Instrução Normativa CNEN IN 01, NBR ISO 17025, onde aplicável.
Aprimoramento do Processo de Avaliação e Gestãoi de Processos de Pesquisa e Práticas anteriores + Gestão Corporativa de Auditorias e Auto Inspeção (CQAS) + Certificação NBR ISO 9001:2000
Desenvolvimento, Produção e Prestação de Serviços ;
em Pesquisa, Desenvolvimento, Produção, Controle da Qualidade e Comercialização de Radiofármacos (CR);
Operação e Manutenção do Reator IR-1 (CRPq); “Serviços de Irradiação de materiais em cíclotron para produção de
Radioisótopos” (CAC); Prestação de serviços especializados em tecnologia aplicada a reatores nucleares e áreas
correlatas (CEN).

Tabela 7.1.6: Sistema de Aprendizado em Processos Relativos a Produtos

7.2 GESTÃO DE PROCESSOS DE APOIO
PROCESSOS ESTRATÉGICOS:

6e7
Critério

rio 2
Crité

Planejamento Estratégico

Gestão dos Recursos Financeiros e Humanos

Melhoria Contínua

Planejamento do SGI
Definição dos Requisitos Legais, Regulamentares, Clientes e Outras Partes Interessadas
(Qualidade, Saúde, Segurança, Radioproteção, Meio Ambiente, etc.)

3
Critério
GESTÃO COMERCIAL E MARKETING:
PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES E DO MERCADO

Clientes e
Outras Partes
Interessadas

Critério

Foco no Cliente e Outras Partes Interessadas
Gestão Comercial
Análise Crítica de Pedidos
Gestão de Vendas
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

P&D&E

Análise Crítica Pela Direção
Análise Crítica de Desempenho

PRINCIPAIS PROCESSOS DE APOIO

PROCESSOS FINALÍSTICOS:

Produtos
Serviços

1
Critério

P

D

A

C

7

Gestão da
Satisfação

7
Critério
Determinação dos
Requisitos Relacionados ao Produto

Gestão das
Reclamações
PROCESSOS RELATIVOS AO PRODUTO

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E DE INFORMÁTICA
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Projeto e Manutenção de
Equipamentos

Projeto e Manutenção de
Instalações

7
Critério
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Gestão de Estoque

4,6 e
Critério

Ensino

Clientes e
Outras Partes
Interessadas

Gestão de Compras

o
Critéri

5

GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Informações Científicas
Documentação e Registros

6
Critério
Gestão de Pessoas

7

Gestão de Segurança
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ÀS
EXIGÊNCIAS LEGAIS
E NORMATIVAS, SEGURANÇA, AMBIENTAL Serviços de Segurança e Saúde
LABORATORIAL
no Trabalho

Serviços de Radioproteção

Gestão Ambiental

Figura 7.2.1: Principais Processos de Apoio do IPEN
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Gestão de Rejeitos
Radioativos e Convencionais

1 - Os principais processos de apoio
no
IPEN
e
seus
respectivos
subprocessos e sua interação com os
processos de realização do produto
estão mostrados na Fig 7.2.1. Na
Tab.7.1.4 relaciona-se as práticas de
gestão e padrões de trabalho
referentes a esses processos. Os
principais padrões de trabalho dos
Processos
de
Apoio,
são
estabelecidos
para
atender
as
necessidades dos processos relativos
aos produtos e outros processos de
apoio e aos 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, Boas
Práticas de Fabricação – ANVISA,
dentre
outras)
requisitos
regulamentares e estatutários e
legislação
vigente
(trabalhistas,
ambientais, segurança e saúde no
trabalho,
radioproteção,
etc.).Os
indicadores estabelecidos e seus
níveis de desempenho são definidos
por meio de metas, analisando-se os
referenciais comparativos e de
excelência.

2 - O IPEN se utiliza dos mecanismos
ilustrados na Fig.7.2.2 para identificar
as necessidades dos clientes, dos
mercados, da sociedade e dos
processos relativos aos produtos ou
outros processos de apoio, para
estabelecer os requisitos dos novos
processos de apoio.

PROCESSOS ESTRATÉGICOS:

Planejamento Estratégico

Gestão de Pessoas e Recursos Infraestrutura e Financeiros

Melhoria Contínua

Planejamento do SGI
Definição dos Requisitos Legais, Regulamentares, Clientes e Outras Partes Interessadas
(Qualidade, Saúde, Segurança, Radioproteção, Meio Ambiente, etc.)

Análise Crítica Pela Direção
Análise Crítica de Desempenho

PROJETO DE PROCESSO DE APOIO

PROCESSOS FINALÍSTICOS:

PROCESSO DE APOIO

INÍCIO

Produtos
Serviços

Processo de
Apoio Existente?

IDENTIFICAÇÃO DA
NECESSIDADE

1

Necessidade dos
Clientes e Outras
Partes
Interessadas
Clima
Organizacional
Atualização
Tecnológica

IMPLANTAR

SIM

Segue Requisitos
Regulamentares
ou Estatutários?

NÃO

Processos
Relativos aos
Produtos

P&D&E

SIM

PADRONIZAR

NÃO

ELABORAR PROJETO
DO NOVO PROCESSO
CONTEMPLANDO A
VIABILIDADE:
Financeira
Terceirização
Fusão de Setores
Pessoas
Local
Custo/benefício
Riscos
Responsabilidades

ADEQUAR

ANÁLISE DO PROJETO
PELA ALTA DIREÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA/CTA/CNEN

SIM

O Projeto é
Viável?

DESENVOLVER

NÃO

Exigências legais
e normativas:
segurança,
ambiental e
laboratorial

CONFIRMAR NECESSIDADE

SIM

Ensino

1

Revisar
Projeto?

ARQUIVAR PROJETO

Figura 7.2.2: Processo de Projeto Utilizado pelo IPEN para os Processos de Apoio
PRÁTICAS DE GESTÃO

DISSEMINAÇÃO

CONTINUIDADE

Identificação da Necessidade de Novos Processos de Apoio ;
Desdobramento das necessidades externas em padrões ;
Gestão de Processos – Sistema de Gestão Integrada ;

Todas as áreas juntamente com as áreas de apoio ;
Todas as áreas juntamente com as áreas de apoio ;
Todas as áreas juntamente com as áreas de apoio ;

Desde 1998 ;
Desde 1998 ;
Desde 1998 ;

Tabela 7.2.1: Grau de Aplicação das Principais Práticas de Gestão Para de Processos de Apoio

3 - As ferramentas utilizadas no gerenciamento dos processos de apoio podem ser encontradas no critério 5 –
Tab. 5.1.2 (Gestão de recursos) – processos de apoio técnico e administrativo.
4 - Os principais processos de apoio e suas etapas encontram-se na Fig. 7.2.1.
5 - O sistema de cumprimento das práticas de gestão ocorre por meio da aplicação do Ciclo PDCA (Fig. 7.1.1 e
7.2.1). 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 5). O processo de avaliação das Práticas de
Gestão e dos Respectivos Padrões de Trabalho deste item é realizado conforme demonstrado na Tab. 7.2.2 por meio
da aplicação do Ciclo PDCA (Fig. 7.1.1 e 7.2.1) ou do Sistema baseado em Processos do SGI do IPEN (Fig. 5.1.1 e
7.2.2), completando o ciclo.
Principais Inovações e/ou Melhorias das Práticas de Gestão e dos Padrões de Trabalho
AVALIAÇÃO
FONTES DE INFORMAÇÃO
Realimentação do Cliente
Desempenho do Processo e Conformidade do Produto
Situação de Ações Preventivas e Corretivas
Acompanhamento das ações oriundas de análises
críticas anteriores
Auto Inspeções e Auditorias Internas e Externas
(Fundação Vanzolini, CAPES, CASMIE, AIEA, CNEN,
ANVISA, ABIPTI, IBAMA, PPQG)
PERÍODO
2000
2001
2002

ANÁLISE CRÍTICA
INDICADORES OU INFORMAÇÕES
QUANTITATIVAS
Reclamações e/ou Recomendações para
Melhoria
Produtos Não Conformes
Índice de Satisfação do Cliente
Não Conformidades em Auditorias
Pontuação no ítem 7 (Critérios de
Excelência)

INSTRUMENTO

FREQUÊNCIA

Análise Crítica pela Direção
(Setores)

Anual e/ou após cada auditoria ou fato
relevante

Análise Crítica de Desempenho
(Corporativo)

Anual

PLANO DE MELHORIA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Conselho Consultivo do Centro e
Pesquisadores, Grupos Tarefa de
Melhoria, CQAS, CTA , SAR.

PG IPN 0103

EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS RELATIVOS AOS PRODUTOS
OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA PRÁTICA
PRINCIPAIS MELHORIAS IMPLANTADAS
Necessidade de revisar padrões existentes em fujnção de novos requisitos de normas de Práticas existentes melhoradas + Desdobramento dos Requisitos das Normas de Conformidade adotadas pelo IPEN
gestão, normas de segurança, solicitação de clientes e do mercado, maior controle de (ISO 9000, ISO 14001, BPF-ANVISA, CNEN IN 01, ISO 17025) em Padrões e revisão dos padrões para atendimento
aos requisitos regulamentares, legais – CNEN, IBAMA + Projeto e Desenvolvimento com implantação de software
processos relacionados a produtos
para controle de manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos e instalações
Refinamento da Gestão dos Processos de Apoio
Práticas anteriores + Indrodução de pesquisa de satisfação de cliente/fornecedor interno
Adequação do Sistema da Qualidade para Sistema de Gestão da Qualidade conforme
família NBR ISO 9001:2000
Melhoria Contínua da Gestão dos Processos de Apoio
Certificação NBR ISO 9001:2000, atendendo os requisitos regulamentares e estatutários de todos os Centros
Certificados. - Vide também tabela 7.3.5.

Tabela 7.2.2: Sistema de Aprendizado em Processos de Apoio

7.3 GESTÃO DE PROCESSOS RELATIVOS A FORNECEDORES
1 - 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-0601-04, PG-IPN-0602-05 e PG-IPN-0603-09).
2 - Para aferir o cumprimento das diversas fases da gestão de compras, é efetuada uma conformidade no processo
(IT-IPN-0601-03-00); esse é um pré-requisito para colocar o pedido no fornecedor, e funciona como uma auditoria
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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 do RG no Projeto
Excelência na Pesquisa Tecnológica da ABIPTI). O indicador utilizado no controle é a eventual ocorrência de não
conformidades, bem como Relatórios de Auditorias. As informações sobre o desempenho e sua comunicação aos
fornecedores estão descritas no item 7.3.4 abaixo.
3 - No que concerne à redução dos principais custos na gestão dos fornecedores, desenvolve-se a prática de
diligenciamento, ou seja, a gestão de compras interage antecipadamente. Com isto evita-se retrabalhos licitatórios,
reduz-se o prazo de entrega de materiais, assegura-se que o material solicitado seja recebido e consegue-se melhor
aproveitamento dos recursos orçamentários. Outro mecanismo utilizado que visa a minimização de custos, adotado
em 2002, é a realização das modalidades de licitação denominadas “Pregão Presencial” e “Pregão Eletrônico”. Os
fornecedores com pontuação superior a 95 pontos, classificados como “qualidade assegurada”, não sofrem inspeção
no recebimento (PG-IPN-0603-09).
4 - Com relação ao contínuo aprimoramento de seus fornecedores, a gestão de compras interage no sentido de
adotar freqüentes contatos através do comprador, desde a colocação do pedido até sua entrega e aceitação definitiva
pelo requisitante. Tal interação é complementada, ainda, com o resultado da avaliação anual encaminhada ao
fornecedor via e-mail, bem como um monitoramento eletrônico contínuo dos pedidos, tanto na confirmação desse
pedido como na cobrança da sua entrega. Os mecanismos de avaliação encontram-se listados na Tab. 7.3.1.
Os valores disponibilizados para as aquisições (Tab. 8.4.2) originadas das licitações processadas em 2002 mostram
que houve um incremento de 18,4% em relação a 2001, 30% se comparado a 2000 e 47% em relação a 1999. Aliado
a esse incremento evidencia-se, nessa tabela, um aproveitamento de praticamente 100% desses recursos. Os
fornecedores alcançaram a pontuação mínima necessária (Gráfico 8.4.1), 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. Nesse
quesito destaca-se o substancial aumento do número de parceiros comerciais, o que evidencia a contínua
preocupação no desenvolvimento de novos fornecedores.
5 - A aplicação das principais práticas adotadas na gestão de compras, estão discriminadas na Tab. 7.3.2.
O sistema de acompanhamento das práticas de gestão está exemplificado na Tab. 7.3.3., cujas rotinas asseguram
que cada uma das práticas seja seguida. A Tab. 7.3.4 contém as informações referentes à avaliação das práticas e
dos padrões de trabalho apresentados na Tab. 7.3.3.
FORNECEDORES DE INSUMOS
Inspeção de entrada
Inspeção de recebimento: inspeção e ensaios de insumos (caso não tenha atingido o nível de
qualidade assegurada)
Certificado de análise ou de conformidade do produto
Avaliação contínua por meio de um Sistema de Eletrônico de Pontuação
Avaliações adicionais para situações especiais

FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS
Inspeção de entrada
Inspeção de recebimento: inspeção e ensaios de equipamentos, caso ainda não tenham atingido o nível de qualidade
assegurada
Inspeção durante a fabricação, quando acordado no contrato
Certificado de análise ou de conformidade do produto
Não conformidades que surgem ao longo do período da garantia do equipamento e no serviço pós venda
Avaliação contínua por um Sistema Eletrônico de Pontuaçào
Diligenciamento eletrônico do pedido

Tabela 7.3.1: Mecanismos de Avaliação de Desempenho dos Fornecedores
PRÁTICAS DE GESTÃO

PADRÃO DE TRABALHO

INDICADORES

ANÁLISE CRÍTICA DE CONTROLE
FREQUÊNCIA
RESPONSÁVEL

Seleção e qualificação de
fornecedores

PG-IPN-0601-03
PG-IPN-0603-03

Número de fornecedores
excluídos do cadastro

Informatização do processo de
aquisição

Softwares desenvolvidos pela
própria Instituição e
Sistema desenvolvido por empresa
terceirizada com contrato de
manutenção contínua
Manual de Qualidade do IPEN

Cumprimento dos prazos de
aquisição

Mensal

Não conformidades nas
Auditorias da Qualidade
Material/serviços não aceitos

Semestral

Gestão elaborada na ISO
9001 e 17025
Exigência de Inspeção nos
prod. e serviços com Cont. de
Qualidade
Avaliação de fornecedores
Conformidade em processos
de aquisição

PG-IPN-0601
PG-IPN-0603
PG-IPN-0603

Pontuação Eletrônica de
fornecedores tipos A e B
Número de processos
retrabalhados

PG-IPN-0601

Anual

RESPONSÁVEIS POR
MELHORIAS
Divisão de Compras

Divisão de Compras
Setor de Processamento de
Dados

Divisão de Compras

Auditores Internos

Divisão de Compras

Divisão de Admoxarifado

Divisão de Compras e
Centros envolvidos.

Anual

Divisão de Compras

Diária

Divisão de Compras

Divisão de Compras.
Centros envolvidos.
Divisão de Compras

Mensal

MELHORIAS
Ações preventivas visando a melhoria da
performance do fornecedor ou a exclusão de
fornecedores que não satisfaçam as exigências
Inclusão de e-mail no cadastro do fornecedor.
Mudança na linguagem operacional visando
maior agilidade e qualidade no serviço.
Treinamento de todos os envolvidos e definição
de responsabilidades
Identificação de possíveis problemas no produto
antes de sua liberação
Manutenção da pontuação mínima a todos
fornecedores
Ações preventivas, corrigindo-se eventuais
falhas antes da confirmação do pedido

Tabela 7.3.2: Gestão da Rotina das Práticas da Gestão de Fornecedores
PRÁTICAS DE GESTÃO

DISSEMINAÇÃO

CONTINUIDADE

Seleção e qualificação de fornecedores
Informatização do processo de aquisição
Gestão baseada na ISO 9001 e 17025
Exigência de inspeção nos produtos e serviços com Controle de
Qualidade
Gestão de Avaliação do fornecedor
Conformidade em processos de aquisição

Todos os Centros
Todos os Centros
CR
Todos os Centros

Início da Lei 8666/93
Desde 1995
Desde 1998
Desde 1998

Todos os Centros
Todos os Centros

Desde 1998
Desde 2001

Tabela 7.3.3: Grau de Aplicação das Principais Práticas
AVALIAÇÃO
FONTES DE INFORMAÇÃO
Relatórios de auditoria da Qualidade
Aval. Do RG, relat. do TCU, CISET e audit. CNEN

PERÍODO
2000

2001

ANÁLISE CRÍTICA
INDICADORES OU INFORMAÇÕES
QUANTITATIVAS
Não conformidades

INSTRUMENTO
Análise crítica Integrada da gestão
de processos

Ações corretivas/ preventivas
Pontuação no item

FREQUÊNCIA

PLANO DE MELHORIA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Anual

ADC e CQUAL

Semestral

Diretoria da Administração e ADC

EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS RELATIVOS AOS PRODUTOS
OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA PRÁTICA
PRINCIPAIS MELHORIAS IMPLANTADAS
Pesquisa prévia de preços nas licitações.
Refinamento dos mecanismos de redução de custos nas aquisições.
Relações contratuais de longo prazo.
Prestação de serviços contínuos, através de terceirização.
Treinamento externo de servidores visando aperfeiçoamento das práticas de gestão.
Profissionalização dos servidores visando otimizar a aplicação das práticas de gestão.
Diligenciamento informatizado de fornecedores, agilizando as entregas.
Implantação das normas de gestão de compras a outros Centros da Instituição.
Padronização da gestão de compras a todo IPEN.
Interação com o sistema de cadastro de materiais do Governo Federal – CATMAT.
Conformidade nos processos de aquisição antes da confirmação dos pedidos.
Adoção do pregão eletrônico desenvolvido pelo Governo Federal para agilizar as
Catalogação dos materiais em consonância com o Cadastro Unificado do Governo Federal.
compras.
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2002

Informatização total do sistema de compras
Facilidades disponibilizadas pelo Governo Federal para divulgação e agilização das
licitações

Avaliação eletrônica dos forencedores, permitindo maior interação com eles
Divulgação eletrônica da íntegra das licitações a todo país, através do site Comprasnet’, ampliando o leque de
forencedores
Utilização, com maior frequência, da cotação eletrônifca e do pregão eletrônico e prsencial, como forma de agilizar as
contratações e diminuir seus costos de processamento.

Tabela 7.3.4: Sistema de aprendizado em Processos Relativos a Fornecedores

7.4 GESTÃO FINANCEIRA
1 - 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).
2 - 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.
3 - 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.
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.
4 - 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. A preocupação com o acompanhamento
do orçamento é evidenciado pela inclusão dos indicadores “evolução dos recursos recebidos e a receber” (tabela
8.2.1) e “índice de aproveitamento dos recursos disponibilizados” (gráfico 8.2.2) no BSC.
5 - 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.
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. Outro
mecanismo de controle e melhoria das práticas deste item refere-se à participação no Projeto Excelência da ABIPTI,
com a avaliação do RG, sendo que os indicadores utilizados são a pontuação no item 7.4 e as oportunidades de
melhorias apontadas nos relatórios de avaliação do RG.
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8. RESULTADOS
Pesquisa de Satisfação dos Convênios

8.1 - Resultados relativos aos clientes e ao mercado
Gráfico 8.1.1: Índice de satisfação dos clientes de
produtos e serviços

Comunicação
Satisfação com os trabalhos
realizados

(Indicador 04 da Análise Crítica de Desempenho Global)

100%
Dificuldades na elaboração do
contrato

80%
60%

Realização de novos convênios

Todos os produtos, desde 1999, apresentam nível de
satisfação maior que de 70%, acima, portanto, da meta
estabelecida pelo Governo Federal.

Adequação dos canais de acesso

40%
20%

Informação do coordenador

Qualidade dos trabalhos do IPEN

100,0%
95,0%

88,6%

90,0%

89,6%

88,4%

Cumprimento de prazos

89,86%

Adequação da infra - estrutura

Qualidade dos trabalhos desenvolvidos

85,0%

Capacitação da equipe técnica

80,0%
75,0%

2001

2000

70,0%

2002

Gráfico 8.1.4: Pesquisa de satisfação com os alunos de
Ensino

65,0%
60,0%
55,0%

(Indicador 06 da Análise Crítica de Desempenho Global)

BOM

50,0%
1999

2000

2001

Os resultados relativos à primeira pesquisa de satisfação
dos clientes de ensino referem-se aos alunos da
graduação e foi efetuada após a análise crítica de
desempenho. Os resultados obtidos demonstram o
desempenho do IPEN superior à média das demais
unidades da USP.

2002

Satisfação Geral

Observação importante: o conceito de fidelização
não se aplica aos produtos que se encontram sob
monopólio da União. Este conceito também não aplica
aos clientes de ensino e de P&D uma vez que tratamse de interações não rotineiras e sob diferentes
expectativas ou exigências técnicas.

5
4,5
4
3,5
3

Gráfico 8.1.2: Distribuição do mercado de radiofármacos
do IPEN no país
O IPEN atua no Brasil inteiro e, em 2002, 78% dos seus
radiofármacos foram comercializa-dos nas regiões
Sudeste e Sul.

2,5
2
1,5
1

2002

0,5
0
2002
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14%

14%

Sul

Centro-Oeste

Norte

Disciplina - IPEN

Didática - USP

Didática - IPEN

BOM

Gráfico 8.1.5: Número de reclamações dos clientes de
produtos e serviços
Em 2002, o número de reclamações sofreu discreto
aumento em decorrência da ampliação do escopo do
Sistema da Qualidade de um para quatro Centros
certificados.

64%

Sudeste

Disciplina - USP

Nordeste

BOM

1,40
1,20

OBS: O principal esforço de entrada em novos
mercados encontra-se apresentado na Tab. 8.5.2,
além do mestrado profissionalizante e alunos
matriculados na graduação, em consonância com o
relatado no critério 3, item 3.1.1.

1,00
0,80
0,60
0,40

Gráfico 8.1.3: Pesquisa de satisfação dos convênios

0,20

(Indicador 05 da Análise Crítica de Desempenho Global)

Em 2000, quatro itens encontravam-se abaixo da meta
de 70% de satisfação do governo federal. Em 2001,
somente dois itens encontravam-se abaixo da metas. Em
2002 nenhum item ficou abaixo de 70%.

1999

2000

2001

2002

Número de reclamações por R$ 100 mil faturado
Média IEN, IRD e CDTN
Menor valor IEN, IRD e CDTN

77

Observação importante: não foram apresentadas informações
comparativas face ao fato dos principais produtos comercializados
pelo IPEN serem monopólio da União. Dois importantes indicadores
que eventualmente poderiam ser utilizados para intercomparação, no
âmbito do projeto da ABIPTI, são os índices de satisfação e de
reclamação dos clientes. Estes indicadores não foram desenvolvidos
e utilizados, respectivamente, pelas seguintes razões: a comparação
da satisfação exige adoção de métodos semelhantes entre as
organizações que estão se intercomparando e por isso não foi
desenvolvido no âmbito do Projeto da ABIPTI e comparação dos
índices de reclamações, da forma como desenvolvido no âmbito da
ABIPTI não permite diferenciar as reclamações oriundas de serviços
e de projetos impedindo o uso do indicador para ações
preventivas/corretivas.

Observação importante: os dois principais referenciais
comparativos do Relatório de Gestão são o ANSTO e a ABIPTI. Os
dados do ANSTO são retirados de seu relatório anual e apresentam
defasagem de um ano. No âmbito da ABIPTI esta defasagem não
existe. Os dados da ABIPTI de 2002 foram levantados em 15/07/03.
As comparações da ABIPTI são efetuadas com os Institutos
Federais e Estaduais. Atenção: O maior valor da ABIPTI é
apresentado para identificar se o IPEN é benchmarking ou não; no
entanto, esse maior valor da ABIPTI inclui o resultado de outras
organizações tais como Centros Cativos ou Instituições Privadas
que não são considerados instituições para intercomparação.

Gráfico 8.1.6: Evolução do número de pacientes
atendimentos
Os resultados mostram uma tendência de crescimento
dos pacientes atendidos anualmente; as taxas de
crescimento anuais são superiores a 10%.

8.2 - Resultados financeiros
Gráfico 8.2.1: Faturamento Comercial do IPEN
(Indicador 01 da análise crítica de desempenho global)

Valores em milhares

O faturamento da instituição do IPEN tem apresentado
com crescimento contínuo desde 1999.
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A partir de 2002 nota-se um acréscimo significativo no
número de visitantes. Este fato deve-se não somente
pela intensificação das visitas mas também face a uma
melhoria na sua contabilização via SIGEPI.
Gráfico 8.1.8: Quantidade de matérias divulgadas, por
canal de comunicação
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A captação em agências de fomento por número de
doutores apresenta-se crescente de 1999.
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Gráfico 8.2.3: Captação em Agências de Fomento
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Gráfico 8.2.2: Índice de aproveitamento dos recursos
disponibilizados
O aproveitamento dos recursos orçamentários vem
crescendo e desde 2001 encontra-se numa patamar
acima 99,9%, ou seja, praticamente todo recurso
recebido é aproveitado.
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Fonte: Relatório anual da receita de produtos e serviços da CNEN

Gráfico 8.1.7: Número de visitantes do IPEN por perfil da
entidade visitante
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Entre 1999 e 2002 houve uma diminuição no número de
total de matérias divulgadas; no entanto um canal
promissor houve aumento de matérias: Internet.
Em 2002 TODAS as matérias citando atividades
desenvolvidas no IPEN foram POSITIVAS.
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Gráfico 8.2.4: Captação de recursos por força de
trabalho
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indicador 03 da Análise Crítica de Desempenho Global)
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O decréscimo observado em 2001 deve-se ao aumento
do número de integrantes da força de trabalho. O valor
do IPEN em 2002 está acima da média estadual e
federal.
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Gráfico 8.3.3: Evolução do quadro titulado
O número de doutores, máxima titulação reconhecida na
Instituição, vem aumentando em termos absolutos. Com
este resultado, no conjunto, a qualificação percentual
relativa de seus quadros mais especializados está
aumentando.

Média Instituto Estadual

Tabela 8.2.1: Evolução do índice de recursos recebidos
IPEN
IRD
IEN
CDTN

2001

1994
85,8%
-

1998
94,3%
-

2000
97,2%
-

2001
97,6%
-

2002
100,2%
103,9%
87,7%
89,9%

100%

1996

150

260

244

230

1997

1998

1999

NºGraduados c/ e s/ especialização

147

157

154

155

157

193

181

175

2000

2001

Nº de Mestres

2002
Nº de Doutores

Gráfico 8.3.4: Índice de investimentos em benefícios
Os investimentos em benefícios concedidos pelo
mantenedor vem decrescendo anualmente, estando
abaixo da média dos Institutos estaduais e federais.
Trata-se de um aspecto fora do controle do IPEN.
Observa-se que históricamente os investimentos
encontram-se bem abaixo da média dos Institutos
Federais e Estaduais.
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Os esforços de melhoria no clima organizacional tem
apresentado resultado com tendência crescente: em
1999, 8 das 13 apresentaram-se insatisfatórias (abaixo
de 70%); em 2000, 6 das 13 variáveis apresentaram-se
insatisfatórias e na pesquisa de 2002, o número de
variáveis insatisfatórias caiu para 4. Os resultados são
estratificados por Centro; e encontram-se disponíveis na
área responsável pela pesquisa.
Resultado das três pesquisas de clima realizadas:

Avaliação de desempenho
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130

40%

(indicador
indicador 07 da Análise Crítica de Desempenho Global)
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Administração e infra-estrutura
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8.3 Resultados relativos às pessoas
Gráfico 8.3.1 Clima organizacional

Critério de escolha de chefia
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80%

Fonte: Relatório anual da receita de produtos e serviços da CNEN
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Gráfico 8.3.2: Índice de acidentes de trabalho na
organização
O índice de acidentes de trabalho, calculado pela
ABIPTI, apresenta-se decrescente desde 2000.
Importante esclarecer que enquanto a média dos
demais Institutos para intercomparação aumentou,
enquanto que o IPEN diminuiu apesar de sua produção
estar aumentando ano após ano.
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Tabela 8.3.1 Consultas ambulatoriais
O apoio à força de trabalho do IPEN vem aumentando
desde 1999. Em 2001, alguns indicadores foram
revistos bem como novos indicadores foram
introduzidos.
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Tabela 8.3.2.1: A Promoção na titulação

Consultas Ambulatoriais
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ambulatorial
3169 2439 1732 1663 1280 684 773
Médico
Ocupacional
1134 837
Pacientes
2978 2911 2878 2734 2846 2460 2427
Enfermagem
Procedimentos
3286 3095
Dentista
614 743 427
58
255 443 390
Psicóloga
1229 1127 697 505 871 1038 1584
Serviço Social
405 776 586 636
Visitas Domiciliares
19
32
Perícias Médicas
65
62
Saídas de Ambulância
60
67

Titulação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total

Tabela 8.3.2.2:
desempenho
Carreira

Gráfico 8.3.5: Número de pessoas por faixa de dose
O limite legal de dose para um trabalhador da área
nuclear é de 50 mSv. Em 2002 houve um aumento do
número de pessoas na faixa entre 5 e 10 mSv. Mas
muito mais significativo do ponto de vista de proteção
radiológica foi a redução do número de pessoas para
zero na faixa mais alta de dose encontrada (entre 20 e
50 mSv) observado-se a redução do risco de algum
profissional do IPEN ultrapassar o limite legal. Todos os
trabalhadores que atuam em áreas de risco são
monitorados e os níveis de doses encontrados estão
muito abaixo do limite legal.
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Gráfico 8.3.6: Horas de cursos e treinamento nacionais
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 8.3.3), a procura pelos
cursos do Telecurso 2000, cujos resultados são
apresentados na Tabela 8.3.4, e os treinamentos
relacionados ao Sistema da Qualidade. É importante
esclarecer que não estão inclusas nesses indicadores as
horas referentes à participação dos funcionários do IPEN
nos cursos da Pós-Graduação. Em 2002, os referenciais
comparativos também apresentaram uma redução muito
significativa nos esforços de treinamento e capacitação e
o IPEN se tornou referência.
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Entre 10 e 15 mSv

1

2001

14
12
10
36

Os concursos públicos realizados em 1994,1998 e 2002
foram dirigidos prioritariamente para as áreas de
pesquisa e tecnologia, razão pela qual as promoções
nessas carreiras são mais numerosas. No que toca à
carreira de gestão, três aspectos merecem ser
destacados: 1) em 2001, foi extinto o cargo Auxiliar e os
funcionários foram enquadrados como Assistentes; 2) o
número de Assistentes promovidos é alto porque, graças
a estratégia do Telecurso, obtiveram o Certificado de
Conclusão do Ensino Médio; 3) nos últimos concursos,
somente foram vagas para o cargo de Analista.

1000

10

2000

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 8.3.1: Resultados relativos ao Programa de
Dependência Química

Horas por ano por força
de trabalho

120

Álcool e outras drogas:
Em 2002 foram acompanhados 19 dependentes de drogas pelo
PDQ (79% dependentes de álcool, 21% álcool associado a outras
drogas). Destes, 74% tiveram algum tipo de tratamento (75%
internação, 9% tratamento ambulatorial, 8% acompanhamento
interno), enquanto 26% se recusaram a participar do programa. Os
resultados alcançados foram:
•
67% estão abstinentes de drogas psicoativas (recuperação);
•
24% estão recaídos;

100

BOM

80
60
40
20
0
1998

•

9% nunca pararam de usar drogas;
Vale ressaltar, que a estatística mundial de recuperação de
dependentes de drogas é de 30%.
Tabagismo:
Responderam a pesquisa 609 servidores, sendo 131 fumantes,
inscrevendo-se para participar do Programa de Prevenção (grupo de
apoio) 31 pessoas, sendo que 58% finalizaram o tratamento (18
servidores) destes, 39% estão recuperados (7) após sete meses.
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IPEN

Média Instituto Federal

Média Instituto Estadual

Maior valor ABIPTI

Tabela 8.3.3 – Resultados do Telecurso 2000
Ensino
Médio
Inscritos
Evasão
Não
prestaram
exame
Eliminaram

1999

2000

2001

2002

69

100%

37

100%

56

100%

28

100%

5

7,2%

2

5,4%

2

3,6%

1

3,6%

0

0%

6

16,2%

28

50%

0

0%

27

39%

14

37,8%

26

46,4%

0

0%
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3

2
4
1

2
3
1
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Gráfico 8.4.1: Avaliação dos fornecedores
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8.4 Resultados relativos aos fornecedores
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Gráfico 8.3.7: Número de horas de capacitação por
patrocinador
A AIEA apresenta-se como o principal e o mais estável
agente financiador de capacitações internacionais. Em
2002, o mantenedor do IPEN (CNEN) praticamente não
financiou capacitações internacionais.
Horas de capacitação no exterior
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Gráfico 8.3.8: Número de capacitações internacionais,
por tipo de evento
O número de eventos de capacitações internacionais,
entre 2001 e 2002, aumentou. No entanto, esta
informação, conjugada com o gráfico 8.3.8 demonstra a
redução média dos tempos de capacitações
internacionais.
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1999
1062
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10
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2001
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17
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10
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15
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80
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Observa-se na tabela 8.4.1 um decréscimo do número
total de procedimentos de aquisições, porém, em
termos financeiros, constata-se um incremento nos
valores envolvidos nas aquisições, com destaque
especial no alto aproveitamento desses recursos
conforme apresentado no gráfico 8.2.2 e detalhado na
Tabela 8.4.2. Essa excelente performance deve-se ao
alto grau de sintonia entre a especificação do material e
o diligenciamento junto aos fornecedores, ou seja
otimização de custos em processos de aquisição

Tabela 8.3.4 Profissionais do IPEN na Pós-Graduação

Número de Profissionais

Fornecedores
avaliados

Tabela 8.4.1: Licitações processadas

80

1999

90-94

Os resultados em 2002 mostram um aumento
significativo do número de fornecedores credenciados: a
partir de 2002 todos os fornecedores do IPEN passaram
a ser avaliados de acordo com os procedimentos
estabelecidos pelo Sistema da Qualidade.

Capacitações internacionais , em número de
eventos

1998

80-84

Tabela 8.3.5: Evasão do pessoal do Quadro Permanente
A evasão de quadros entre 2000 e 2002 apresentou-se
decrescente e concentrou-se mais no pessoal de nível
médio. Analisando-se os dados por fator de evasão,
constata-se que a moda é a aposentadoria, nos três
anos considerados.
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Tabela 8.5.1: Comparativo da avaliação CAPES1 do
programa da Pós-Graduação do IPEN

Tabela 8.4.2: Aproveitamento das requisições

1999
2000
2001
2002

Valor
disponibilizado
para aquisições
R$ 19.316.735,02
R$ 21.843.837,05
R$ 23.994.929,12
R$ 28.422.694,90

Valor devolvido
à união
7.112,34
12.145,27
12.44,15
18.817,43

Percentual de
aproveitamento

Avaliação

1998

2001

99,6%
99,4%
99,995%
99,993%

Curso
U
U
M
G
UFFFM
MG
G
IIM
E
IM
ME
E
U
U
R
UFFFR
RJJJ
S
E
IIP
P
SP
U
N//U
EN
USP
PEN/
IP

MSc
C
C
C
D
D
D
A
A
A

Phd
----A
A
A

Nota
333
333
555

Nota
444
333
666

A
A
A

A
A
A

555

666

U
U
P
E
UFFFP
PE
E
C
R
C
O
P
P
E
RJJJ
CO
OP
PP
PE
E---R
IIF
U
S
P
IFF---U
US
SP
P

A
A
A

---

555

555
777
777

8.5 Resultados dos processos relativos aos produtos
Resultados relativos à função Ensino

A partir de 2001 foram incluídos dois novos programas
de Pós-Graduação para intercomparação. Esses
programas, mesmo não sendo específicos de pósgraduação na área nuclear foram selecionados para
“benchmarking” para o aperfeiçoamento da PósGraduação do IPEN.

Gráfico 8.5.1: Número de orientações de mestrado por
total de TNSE
(indicador
indicador 15 da Análise Crítica de Desempenho Global)
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Gráfico 8.5.3: Evolução do índice de alunos da PósGraduação por Quadro permanente
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Gráfico 8.5.2: Número de orientações de doutorado por
total de TNSE
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A partir do Gráfico 8.5.3 observa-se que o IPEN vem
apresentando desde 2001 um índice de alunos por
quadro permanente significativamente maior do que o
ANSTO nos últimos quatro anos.
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Tabela 8.5.2: outros indicadores de resultados da
função ensino
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Estagiários:
Bolsas MESTRADO/DOUTORADO:
Bolsas PIBIC:
Alunos com bolsa PIBIC no ano:
Exame de seleção - PÓS-GRADUAÇÃO
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Alunos matriculados - Graduação
Disciplinas - Profissionalizante
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O número de orientações de doutorado por TNSE
apresenta-se crescente desde 1999. Em 2002, esteve
acima da média dos Institutos Estaduais.
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Resultados relativos à função P&D&E
Gráfico 8.5.4: Número de convênios formais com
Universidades e Institutos de Pesquisas

1

A avaliação CAPES é realizada a cada três anos. A nota
máxima é sete.
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O número de convênios do IPEN com Universidades
aumentou entre 1999 e 2000. Em 2002, foram
estabelecidos três novos convênios com universidades
institutos de pesquisas internacionais.

Gráfico 8.5.7: Número de publicações internacionais
(Indicador 10 da Análise Crítica de Desempenho Global)

O IPEN vem apresentando tendência crescente na
produção de publicações internacionais até 2001; em
2002 houve uma leve redução em relacão a 2001.
Desde 1999 os resultados apresentam-se acima da
média dos Institutos Federais e Estaduais.
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Gráfico 8.5.5: número de convênios com Empresas
Em 2002, não foram estabelecidos novos convênios
enquanto que o número de convênios em vigor foi
mantido em relação ao ano anterior.
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4

A preocupação com a inserção estratégica deste
indicador é recente (2001). O resultado apresenta-se
com tendência de crescimento nos últimos 3 anos.

16
3

9

14

2001

Média Instituto Estadual

Gráfico 8.5.8:
desenvolvidos
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Gráfico 8.5.9: Número de processos e técnicas
desenvolvidos

Desde 1999, os resultados são crescentes e tem-se
apresentado superiores à média dos Institutos
Estaduais e Federais da base de dados da ABIPTI.

(Indicador 09 da Análise Crítica de Desempenho Global)

Vale a mesma observação efetuada para o Gráfico
8.5.8.
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Gráfico 8.5.10: Trabalhos por funcionário permanente:
comparativo com o ANSTO

Tabela 8.5.3: Principais tecnologias desenvolvidas e
respectiva Atividade do Plano Diretor, em 2002

(Indicador 13 da Análise Crítica de Desempenho Global)
Tipo

Desde 1999, o desempenho do IPEN, em termos de
trabalhos por quadro permanente, tem sido superior ao
do ANSTO.

protótipo de
produto - G1
protótipo de
produto - G1
produto para
comercialização A1.1
produto para
comercialização A1.1
produto para
comercialização A1.1
protótipo de
produto - G1
protótipo de
produto - G1

Índice de estudantes por funcionários do
Quadro Permanente

0,60
0,50
0,40

ANSTO

0,30

IPEN

0,10
0,00
1998

1999

2000

2001

2002

Gráfico 8.5.11: Publicações por funcionário do quadro
permanente: comparativo com o ANSTO
(Indicador 12 da Análise Crítica de Desempenho Global)

A partir de 2001, o IPEN apresenta um desempenho
superior ao do ANSTO, em termos de desempenho de
publicações por funcionário do quadro permanente.
Índice de publicações em periódicos por funcionário
do Quadro Permanente

0,25
0,20

ANSTO

0,15

IPEN

0,10
0,05
0,00
1997

1998

1999

2000

2001

2002

Gráfico 8.5.12: número de patentes
(Indicador 16 da Análise Crítica de Desempenho Global)

A partir de 2000, o número de pedidos de depósitos de
patentes do IPEN apresenta-se crescente; em 2002,
está acima do patamar dos Institutos Estaduais mas,
abaixo dos Institutos Federais e do maior valor da
ABIPTI.
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Ativ

5

Cloreto de Tálio Tl - 201

13

EC (etileno cisteina)

16

DMSA-V (ácido dimercapto sucímico)

16

Sistema de Irradiação de Xenônio-124 para
obtenção de Iodo-123.
Dispositivo em uma das saídas do
distribuidor magnético para testes e
otimização dos parâmetros de irradiação.
aperfeiçoamento Produção industrial de hGH
de produto
(hormónio de crescimento humano)
existente - B1.1
protótipo de
Síntese de antagonistas de hPRL (análogos
produto - G1 de proteínas humanas)
aperfeiçoamento Obtenção de vetores eficientes para hPRL
de produto
existente - B1.1
aperfeiçoamento Aperfeiçoamento do processo de purificação
de processo
de hTSH (proteína humana obtida
existente - D1 biosinteticamente)
aperfeiçoamento Obtenção de vetores eficientes para hGH
de produto
(hormónio de crescimento humano)
existente - B1.1
aperfeiçoamento Software Asgetuda
de software
existente - B1.2
aperfeiçoamento Sistema de Captura de Imagens Gerados
de método de em Inspeção Visual de EC´s Irradiados
análise existente
- F1.1
método de
Sistema de Movimentação Vertical da
ensaio novo - Câmera sub-aquática de Inspeção Visual de
E1.2
EC´s Irradiados
método de
Sistema de Medição de Espessura de
análise novo - Miniplacas Irradiadas
E1.1
processo novo - Protótipo de Produção Automática de
C1
Curatívos de Hidrogéis
protótipo de
Polipropileno com alta resistência do fundido
produto - G1 (HMSPP)
processo novo - Processo de produção de Granito Sintético
C1
processo novo - Processo de Produção de HMSPP
C1
aperfeiçoamento Curativo a Base de Membrana de Hidrogéis
de produto
com Embalagem em Aspecto Melhorado
existente - B1.1
aperfeiçoamento Granito Sintético Base de Polímeros
de produto
existente - B1.1
processo novo - Sistema de Dosagem de Hidrogéis
C1
processo novo - Válvula Sanfonada para Aspirador Cirúrgico
C1
processo novo - Processo de Produção de Fibras Óticas
C1
Poliméricas
protótipo de
Protótipo de um equipamento para oxidação
produto - G1 de resíduos orgânicos perigosos em banhos
de sais fundidos
aperfeiçoamento Purificação de compostos de Tório
de processo
utilizando-se misturadores-decantadores e
existente - D1 TBP como agente extrator.
processo novo - Purificação de Hidróxido de Tório Bruto por
C1
precipitação seletiva com peróxido de
Hidrogênio

0,20

1997

Descrição

Câmara de Ionização para monitoração de
dose ´on line´ em um irradiador industrial.
Espectrômetro de Energia Portátil.

5
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18
18
18
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37
37
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37
37
37
39
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Resultados relativos à função Produtos e Serviços

Indicadores de Controle de Processos por Função

Gráfico 8.5.13: Evolução da produção do gerador de
Tecnécio-99m
Desde o início da década de 80 o IPEN vem
apresentando uma produção crescente do Gerador de
Tecnécio-99m. 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.

ENSINO
Tabela 8.5.5: Indicadores de controle de processos de
Ensino
Tese de Doutorado
Dissertação de Mestrado
Publicações
Disciplinas ministradas
Candidatos ao Exame de Seleção
Tempo médio de Titulação Mestrado
Tempo médio de Titulação Doutorado
Desistências
Nº doutores formados/docente
Periódicos/docente
Congressos /docente
Nº alunos Mestrado
Nº alunos Doutorado
NRD6/NRD1
Nº de alunos/NRD6
Orientação na Pós-Graduação
Orientação na Graduação

14.000
12.000
10.000

Currie

8.000
6.000
5.000
4.000
2.000

2000
26
57
328
39
184
43,8
54,8
0
0,24
1,06
1,87
195
134
0,83
3,62
98,90%
61,50%

2001
30
54
366
36
159
44,6
55,8
16
0,27
1,39
1,84
156
173
0,84
3,58
98,90%
48,90%

2002
22
52
419
33
275
42,9
58,3
7
0,2
1,48
2,27
156
173
0,83
3,58
94,60%
43,50%

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

-

Obs1: NRD: categorias de desempenho acadêmico segundo critério
CAPES variando de 1 a 6.
Obs2: indicadores de resultado número de teses de doutorado,
dissertações de mestrado, número de disciplinas ministradas,também
são indicadores de desempenho de controle de processo da função
ensino.

ANO

Tabela 8.5.4: Produtos e serviços diversos
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

2001

2002

Monitorações de área e de pessoal
145300 230000
(unidades)
Monitorações "in vivo" (unidades)
752
824
950
Descontaminações
9574
12850
3758
Atendimento a emergências
17
15
13
(unidades)
Dosimetria termoluminescente
31079
33084
22000
(unidades)
Produção de pastilhas dosimétricas
29756
20000
43000
(unidades)
Calibração de instrumentos
1837
1807
1615
(unidades)
Irradiação de dosímetros e amostras
10000
15560
21800
(unidades)
Elaboração de procedimentos
1
154
Participações em intercomparações
2
5
5
Rejeitos sólidos compactáveis (m3)
12,2
6,6
12
Rejeitos não compactáveis (ton)
3,1
1
1
Rejeitos líquidos (m3)
0,25
0,013
0,06
Pára-raios (peças)
1241
1070
1061
Detetores de fumaça (peças)
2186
2160
1791
Fontes seladas exauridas (peças) 180 733
446 (105)
(TBq)
(18,11) (111,3)
Rejeito biológico (m3) - (MBq)
0,02 (0,7)
0,2 0,9 (92)

1999

2000

260000

18000

2001
8.142

2002
17.500

Obs: Indicadores relativos a radioisótopos e radiofármacos

1889

P&D&E
Quadro 8.5.1: Indicadores de controle de processos de
P&D&E

11
20
10
0,05
560
920
540

O controle é efetuado pelo acompanhamento do Plano
de Trabalho pelo Coordenador do convênio. Variáveis
de controle inseridas na Pesquisa de Satisfação dos
Convênios (gráfico 8.1.3).

0,1

2000

2001

2002

Esterilização de material médicocirúrgico (peças)
Irradiação de cabos (km)
Fontes seladas de irídio-192

16150

10500

14710

22800

680
160

7265
145

11733
175

12285

1999

2000

2001

2002

4807
2375
2069
10

5400
2400
1846
6

3900
1950
1300
10

3400
1700
1657
8

Energia dissipada (MWh)
total de horas em operação
total de amostras irradiadas
Elementos combustíveis fabricados

Número de ensaios químicos, físicoquímicos, biológicos e estabilidade.

30000

1999

2

Tabela 8.5.6: Indicadores de controle de processos de
Produtos

800
8365
16

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

REATOR

PRODUTOS E SERVIÇOS

8.6 Resultados relativos à sociedade
Observação importante: todos os resultados relativos
às publicações, trabalhos em eventos, mestrados e
doutorados apresentados em 8.5 são também
considerados resultados para a sociedade, pois
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.

2

Nota sobre o desempenho do Reator: 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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Gráfico 8.6.1: Dose equivalente efetuado no grupo crítico
devido à liberação de efluentes gasosos

Tabela 8.6.2: Ações de Cidadania: Poupa-tempo
2º semestre 2002

Dose equivalente no grupo crítico devido
a liberação de efluentes gasosos
19

Dose equivalente efetiva
(10-4 mSv)

20

15
10,2

Freqüência
Orientação a usuários
Empréstimos
Consulta on-line
Fotocópias

4,7 4,3

5

2,9

2,4 2,3 2,7

1,9

3,2

2,8

2,2 2,5 2,1

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

8

2002
15274
14569
6407
14771
38556

5,6

dos

2002
97%

sistemas
2001

8
2
13
8
13

de

2002
04
04
20
02
20

0
5
16
4
7

Tabela 8.7.4: Atividades de Engenharia de Infraestrutura

7,0

6

2001
97%

2000

7
Dose equivalente efetiva
(10-5 mSv)

2001
17406
7623
6156
9300
40274

2000
94%

Desenvolvidos
Melhorados
Alterados
Adaptados
Relatórios

8,0

5,6

2000

2001

2002

2325
11
2

2890
13
7

2564
17
15

1175
1752

1056
1250

1081
1434

1131

2091

1785

62,7%
37,3%

76,5%
23,5%

77,9%
22,1%

Engenharia Civil

5
4,0

4,0

4

3,3

3,2

2,7

atendimentos a chamados
obras projetadas
obras fiscalizadas
Engenharia Elétrica
atendimentos a chamados - telefonia
atendimentos a chamados - elétrica
(externas)
atendimentos a chamados - elétrica
(internas)
serviços corretivos/preventivos
novas instalações

3,8

3,3

3,1

2,9

3,1

2,2

2
1

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

0

ANO

Tabela 8.6.1: Apoio à Incubadora CIETEC

2002

2000
16595
7082
5736
3751
62348

Tabela 8.7.3: Aperfeiçoamento
informação (Critério 5)

Dose equivalente no grupo crítico devido
a liberação de efluentes líquidos

2001

54800

Índice de operação da rede

Gráfico 8.6.2: Dose equivalente efetuado no grupo crítico
devido à liberação de efluentes líquidos
Os resultados para os efluentes líquidos e gasosos encontramse na faixa de 10-4 mSv. Esses resultados estão muito abaixo
do limite legal para o público, no caso, 1 mSv, e portanto não
se aplica o uso de informações comparativas.

3

1999
14789
7008
5800

Tabela 8.7.2: Índice de operação da rede (Critério 5)
ANO

2000

9,3

10

0

1998

603

Nota de avaliação do serviço prestado.

8.7 Resultados dos processos de apoio e
organizacionais
Tabela 8.7.1: Processos de Informação e documentação
científica (Critério 5)

1,7

1997

Nº de pessoas atendidas

Tabela 8.7.5: Indicadores relativos à certificação de
sistemas, credenciamento de ensaios e licenciamento de
instalações

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: pré-incubação;
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.
Número de empresas incubadas por modalidade:
Pré-incubação: 29
Empresas residentes: 25
Empresas residentes de software: 20
Empresas não residentes: 13
Total de empresas graduadas (jan/2003): 07
Total: 87
Outras informações encontram-se disponíveis na SAR

1999

2000

2001

2002

Centros Certificados ISO 9000
Centros em Certificação na ISO 9000
Instalações Certificadas junto a CNEN

1
-

1
4
-

1
4
-

4
7
1,

Licenciamento junto ao IBAMA
Credenciamento ISO 17025
Planos de Negócio
Grupos de trabalho corporativos
Nº de Serv. treinados e cadastrados
no TNCMC
Nº de Serv. treinados na ISO 9000
Nº de Serv. treinados na ISO 14000
Nº de não conformidades: Auditorias
Internas e Externas
Nº de Centros no SGI
Nº de Laboratórios no SGI
Nº de Laboratórios reconhecidos pela
AIEA

1
7
25

2
10
115

3
11
160

1
4
12
220

35
101

190
10

275
2
258

300
20
389

1
-

5
5
-

8
9
1

11
12
5

provisório
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Gráfico 8.7.1: Pontuação da Gestão do IPEN segundo
Critérios de Excelência do PNQ

A distribuição percentual dos recursos orçamentários
nos últimos quatro anos demonstra uma redução na
alocação percentual de recursos na área de infraestrutura 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.

(Indicador 22 da Análise Crítica de Desempenho Global)

A partir de 2000 decidiu-se que os relatórios de gestão
seriam avaliados de 2 em 2 anos. Para que o processo
de
avaliação
independente
não
sofresse
descontinuidade, em 2000, o Relatório de Gestão foi
avaliado por consultoria. Nota-se que a pontuação tem
apresentado um crescimento quase continuo e, em
2001, a pontuação praticamente “encosta” na Instituição
cuja gestão recebeu maior pontuação no âmbito do
Projeto de Excelência da ABIPTI.
Correlacionado com este crescimento da pontuação,
observamos também a evolução do IPEN no “ranking”
da ABIPTI: conforme pode ser observado na tabela
8.7.6, apresentada a seguir.

600

326

Tabela 8.7.7: Desdobramentos da Pesquisa de Clima
Organizacional: Evolução da Avaliação da Liderança e
do Planejamento Organizacional

312

Os resultados apresentados a seguir referem-se à
avaliação dos profissionais do IPEN para cinco
dimensões, sendo três relativas à liderança
(identificação com a missão, satisfação com a chefia e
estilo de chefia) e duas relativas ao processo de
planejamento da Instituição (planejamento e definição
de objetivos). Cada dimensão é resultante da
composição de cinco variáveis (não detalhadas neste
documento mas sintetizadas na definição de cada
bloco na tabela).
Observando-se a tabela 8.7.3 constata-se uma
melhoria significativa em praticamente todas as
dimensões entre 1999 e 2002 demonstrando efetividade
nas ações de melhoria tomadas, seja em decorrência da
própria pesquisa de clima, seja em função do
estabelecimento do Plano Diretor, a partir de 2000.

205

100
0

1998

1999

2000

2001

maior valor ABIPTI
RG IPEN: avaliação independente
média ABIPTI

Tabela 8.7.6: Evolução no ranking do Projeto de
Excelência na Pesquisa Tecnológica da ABIPTI
1999
Posição no ranking

6

2000

a

4

2001

a

2

a

Gráfico 8.7.2: Distribuição dos recursos orçamentários
(exclusive folha de pessoal) (Critério 2)

Av a l i a ç ã o d a L i d e r a n ç a
Missão
Essa dimensão avalia o grau
em que os funcionários
conhecem a missão do IPEN,
percebem que ela retrata todas
as atividades, inclusive não
nucleares, vêem que o seu
trabalho contribui para o
cumprimento dessa missão e
se sentem orgulhosos por isso.
1999
2000
2002
satisfeitos
79,3%
86,7%
89,31%
indiferentes 5,6%
2,0%
3,4
insatisfeitos 15,1%
10,7%
7,3%

Distribuição orçamentária
(s/ folha de pagamento)
100%
80%

R$6.482,87

R$10.262,01

R$11.800,00

R$12.960,00

R$19.703,00

60%
40%

R$6.232,16

R$7.443,00
R$6.149,63

Estilo de chefia
Essa dimensão avalia o grau
em que os funcionários do
IPEN percebem que a sua
chefia imediata atua de modo
compatível com os direitos e
obrigações do cargo, contribui
para
o
desenvolvimento
profissional dos subordinados,
é competente técnica e
administrativamente
para
ocupar esse cargo e não
estimula
apenas
o
cumprimento das metas de seu
próprio interesse.

R$6.517,00

20%

R$7.035,00
R$2.587,22

R$2.213,94

R$4.267,00

R$4.863,00
R$1.621,00

0%
1998

1999

2000

2001

2002
0,999
0,377
0,632

Os resultados mostram excepcional correlação para o
indicador 19 e uma boa correlação para o indicador 21;
a correlação obtida para o indicador 20 sugere a
existência oportunidades de melhoria na captação de
recursos de agências de fomento.

421

400

200

Indicador Nome do Indicador
19
Faturamento X Orçamento de Produção
20
Captação em Agências de Fomento e Doutores
21
Publicações e Número de Mestres

BOM

500

300

Tabela 8.7.6 Indicadores de Correlações da Análise
Crítica de Desempenho Global do IPEN (Critérios 1 e 2)

2002

Custeio da produção radioisótopos
Infra-estrutura e gestão
Custeio e investimento

87

(Critério 1)
Satisfação com a chefi
Essa dimensão mede o
grau de satisfação dos
funcionários em relação
ao modo pelo qual as
chefias
de
grupo,
divisão, departamento
ou centro e diretoria
dirigem a sua área
1999
51,8%
7,3%
40,8%

2000
50,7%
8,3%
40,9%

2002
60,41%
7,5%
32,1%

1999
satisfeitos
63,7%
indiferentes 4,6%
insatisfeitos 31,7%

2000
67,2%
5,2%
27,6%

Tabela 8.7.8: Premiações recebidas em 2002 e 2003

2002
69,9%
4,6%
25,5%

•

Av a l i a ç ã o d o P l a n e j a m e n t o ( C r i t é r i o 2 )
Definição de objetivos
Planejamento
Essa dimensão avalia o grau Essa dimensão avalia o
em
que
os
em que os funcionários grau
conhecem e concordam com funcionários percebem
os objetivos da área, vêem que a sua área tem um
o
que eles fazem parte do plano planejamento,
participam
diretor, estão inseridos na conhecem,
sua
elaboração,
missão do IPEN e vêem que a da
chefia define com clareza as seguem-no e o mesmo é
adequado, pois não há
linhas de ação para atingi-los.
funcionários
ociosos
nem sobrecarregados.
1999
2000
2002
1999
2000 2002
satisfeitos
74,4%
81,6%
86,5%
48,9%
52,2% 58,9%
indiferentes 5,5%
4,5%
3%
5,8%
7,1% 7,3%
insatisfeitos 20,1%
13,9%
10,5%
45,3%
40,7% 33,8%

•

•
•
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2002
Medalha de Prata no Prêmio Paulista de Qualidade da
Gestão
02 Prêmios Fritz Feigl nas categorias de “Química de
Nível superior com tecnologia” e “Química de Nível
superior“ concedidos pelo Conselho Regional de
Química
2003
Prêmio Master de Ciência e Tecnologia 2003, concedido
pelo Instituto de Estudos e Pesquisa da Qualidade
Prêmio Paulo Lobo Peçanha – Combustol 2003
concedido pela Associação Brasileira de Metalurgia e
Materiais (ABM), na área de Pós-metalico

GLOSSÁRIO
A/IMP
AAC
ABACC
ABIPTI
ADC
ADF
ADM
AIEA
ANSTO
ANVISA
AP
APD
APM
APP
ARCAL
ASO

A
Setor de importações da Diretoria A
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

Bq
BIOLAB
BPF
BPL
BSC

B
–10
Unidade de atividade – 1 Bq = 3,7x10 Ci
Biolab Sanus Farmacêutica Ltda..
Boas Práticas de Fabricação
Boas Práticas de Laboratório
Balanced Scorecard – Painel de Bordo Corporativo

C&T
CAC
CAMB
CAPES / MEC
CASI
CASMIE
CATMAT
CBE
CBM
CCB
CCN
CCTM
CDTN
CECAE / USP
CEETEPS
CEFET
CEN
CenDoTec
CEP
CETESB
CIETEC
CIN
Circular- 006
CISET
CLA
CNEN
CNPq
COPPE
CPG
CQAS
CQMA
CQUAL
CR
CRC
CRPq
CTA
CTMSP
CTR

C
Ciência e Tecnologia
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
Companhia Brasileira de Esterelização
Centro de Biologia Molecular – IPEN
Centro Cerâmico Brasileiro
Centro de Combustível Nuclear - IPEN
Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais – IPEN
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear / MG
Coordenadoria Executiva de Cooperação Universitária de Atividades Especiais
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Centro Federal de Educação Tecnológica
Centro de Engenharia Nuclear - IPEN
Centro Franco Brasileiro de Documentação Técnica e Científica
Comitê de Ética na Pesquisa - IPEN
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
Centro Incubador de Empresas Tecnológicas
Centro de Informações Nucleares - CNEN
Regulamento Interno para a Estrutura e Operação dos Centros de P&D, Ensino, Produtos e Serviços do IPEN
Controladoria Interna Setorial do Governo Federal
Centro de Lasers e Aplicações - IPEN
Comissão Nacional de energia Nuclear
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia / UFRJ
Comissão de Pós-Graduação - IPEN
Coordenação da Qualidade, Meio Ambiente e Segurança - IPEN
Centro de Química e Meio Ambiente- IPEN
Comitê da Qualidade - IPEN
Centro de Radiofarmácia - IPEN
Consultoria e Administração em Saúde
Centro do Reator de Pesquisa - IPEN
Conselho Técnico Administrativo - IPEN
Centro Tecnológico da Marinha – São Paulo
Centro de Tecnologia das Radiações - IPEN

DA
DAL
DAS
DE
DE&ICT
DIDC
DITEC
DPE
DSR
DOU

D
Diretoria de Administração – IPEN
Diretoria de Apoio Logístico da CNEN
Gratificação – Direção e Assessoramento Superior
Divisão de Ensino - IPEN
Diretoria de Ensino e Informação em Ciência e Tecnologia - IPEN
Divisão de Informação e Documentação Científica - IPEN
Diretoria Técnica - IPEN
Diretoria de Projetos Especiais - IPEN
Diretoria de Segurança e Radioproteção – IPEN
Diário Oficial da União
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Eletronuclear
ESAF
EUA

E
Eletrobrás Termonuclear S/A
Escola Superior de Administração Fazendária
Estados Unidos da América

FAJOPP
FAP
FAPESP
FATEC
FINEP
FM – IPN - XXXX
FM – IPN – 1801.20
FM – IPN – 1801.22
FPNQ
FUNDACENTRO

F
Faculdade João Paulo Primeiro
Fundação Antônio Prudente
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Faculdade de Tecnologia – Centro Paula Souza
Financiadora de Estudos e Projetos – MCT
Formulários – documentos do Sistema da Qualidade
Levantamento das Necessidades de Treinamento
Relatório de Eventos e capacitação
Fundação Prêmio Nacional da Qualidade
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

GAB
GDACT
GIPAT
GREIC

G
Gabinete da Superintendência do IPEN
Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia
Grupo Interno de Prevenção de Acidentes de Trabalho - IPEN
Grêmio Recreativo de Funcionários - IPEN

HCFMUSP
HEMOMAT

H
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Hemocentro Coordenador de Mato Grosso

IBAMA
IEN
IEA – R1
IFUSP
Igc-GPGeo/USP
IME
INB
INCOR
INIS
Instituto UNIEMP
IP
IPA
IPEN
IPEN - MB01
IPM
IPT
IQ/USP
IRD
ISO
IT – IPN - XXXX
IT – IPN – 0501.01
IT – IPN – 0601.03
IT – IPN – 1801.01
IT – IPN – 1801.03
IT – IPN – 1801.05

I
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis
Instituto de Engenharia Nuclear / RJ
Reator de Pesquisas com potência de 5MW - IPEN
Instituto de Física da Universidade de São Paulo
Instituto de Geociências – Centro de Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São Paulo
Instituto Militar de Engenharia
Indústrias Nucleares Brasileiras
Instituto do Coração
International Nuclear Information System
Fórum Permanente das Relações Universidade-Empresa
Assessoria de Informática - IPEN
Divisão de Suporte Técnico e Redes
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Reator de potência 100W – IPEN / Marinha do Brasil
Divisão de Desenvolvimento de Sistemas
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Instituto de Química da Universidade de São Paulo
Instituto de Radioproteção e Dosimetria / RJ
International Standard Organization
Instrução de Trabalho – documentos do Sistema da Qualidade
Codificação de documentos do SGI
Conformidade dos processos de aquisição
Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT)
Programação de Treinamento
Validação do Treinamento

Lei 8.666
LNT

L
Normas para Licitações e Contratos da Administração Pública
Levantamento das Necessidades de Treinamento - IPEN

MCT
MEC
MGI IPN
mSV

M
Ministério da Ciência e Tecnologia
Ministério da Educação
Manual de Gestão Integrada do IPEN
Unidade de dose equivalente – 1 mS = 0,1 rem

NA
ND
NIST
NP
NPGT
NR
NRD
NUCLEP

N
Divisão de Radiometria Ambiental – IPEN
Divisão de Metrologia das Radiações - IPEN
National Institute of Standards and Technology
Serviço de Radioproteção – IPEN
Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da USP
Divisão de Rejeitos Radioativos – IPEN
Núcleo de Referência Docente
Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A
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OEG

O
Objetivo Estratégico Global

P&D&E
PCI
PCS
PD
PDQ
PER
PG – IPN - XXXX
PG – IPN – 0101
PG – IPN – 0102
PG – IPN – 0103
PG – IPN – 0104
PG – IPN – 0105
PG – IPN – 0106
PG – IPN – 0301
PG – IPN – 0302
PG – IPN – 0501
PG – IPN – 0502
PG – IPN – 0503
PG – IPN – 0601
PG – IPN – 0602
PG – IPN – 0603
PG – IPN – 0801
PG – IPN – 0802
PG – IPN – 0803
PG – IPN – 1300
PG – IPN – 1301
PG – IPN - 1701
PG – IPN – 1801
PIBIC
PO – IPN - XXXX
PO – IPN – 0301.01
PO – IPN – 0301.02
PO – IPN – 0302.01
PO – IPN – 0302.02
PO – IPN – 0302.04
Port. CNEN 176/2001
Port. IPEN 51
PPA
PPQG
Prefeitura do IPEN
PROBE
PS

P
Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia
Programa de Capacitação Institucional / MCT
Plano de Cargos e Salários
Plano Diretor do IPEN
Programa de Dependência Química - PEN
Plano de Emergência do IPEN
Procedimento gerencial - documentos do Sistema da Qualidade
Organização
Comitê da Qualidade
Análise Crítica pela Direção
Planejamento Estratégico
Plano de Negócios
Plano de Ação
Análise Crítica dos Pedidos, Propostas, Contratos e Novos Produtos e/ou Serviços
Serviço de Atendimento ao Cliente
Sistema de documentação
Segurança para os Serviços Informatizados
Sistema de gerenciamento da documentação controlada
Processo de aquisição
Diligenciamento
Processo de controle de fornecedor
Controle
Não conformidade relativa a segurança das instalações nucleares e radioativas
Ação corretiva, ação preventiva e melhoria contínua
Processos de adequação às exigências legais e normativas, segurança ambiental e laboratorial
Plano de Emergência Radiológica do IPEN
Auditorias internas
Treinamento
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq
Procedimento operacional - documentos do Sistema da Qualidade
Venda de Produtos ou Serviços que constam da Lista de Preços do IPEN (rotineiros)
Venda de Produtos ou Serviços que não constam da Lista de Preços do IPEN (não rotineiros)
Tratamento de Reclamações
Serviços de Assistência Técnica
Identificação do Grau de Satisfação do Cliente
Dispõe sobre a avaliação de desempenho individual e institucional das carreiras da CNEN
Dispõe sobre a brigada de incêndio nas instalações do IPEN
Plano Plurianual do Governo Federal
Prêmio Paulista de Qualidade na Gestão
Prefeitura do Campus do IPEN
Programa Biblioteca Eletrônica - FAPESP
Programa de Sugestões do IPEN

RH on-line
RJU
RMWIN
ROI

R
Sistema para obtenção de informações na área de pessoal
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União
Sistema de requisições remotas integrado - IPEN
Relatório de Ocorrência Interna

S
SABESP
SAC
SAJ
SAR
SAT
SATE
SCIELO
SCS
SCTDET-SP
SEBRAE
SEF
SENAC
SENAI
SESAL
SESI
SEST
SGD
SGI
SIAFI
SIAPE
SIASG
SICAF
SICON
SIDEC

S
Superintendência do IPEN
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Serviço de Atendimento ao Cliente - IPEN
Assessoria Jurídica - IPEN
Assessoria de Relações Institucionais - IPEN
Assessoria Técnica - IPEN
Sistema de Acompanhamento de Tendências Estratégicas – IPEN
Scientific Eletronic Library Online – FAPESP / CNPq / BIREME
Assessoria de Comunicação Social - IPEN
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de São Paulo
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo
Serviço de Execução Financeira do IPEN
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Serviço Nacional da Indústria
Serviço de Salvaguardas da CNEN
Serviço Social da Indústria
Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - IPEN
Sistema Gestor de Desempenho - CNEN
Sistema de Gestão Integrada de Qualidade, meio Ambiente e Segurança - IPEN
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Sistema Integrado de Administração de Pessoal do Governo Federal
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do Governo Federal
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal
Sistema de Gestão de Contratos do Governo Federal
Sistema de Divulgação de Compras e Contratos do Governo Federal
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SIGEP
SIPAT
SIPRON
SPF
SPG
SS
SSP/SPTC

Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do IPEN
Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - IPEN
Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro
Serviço de Proteção Física – IPEN
Secretaria de Pós-Graduação - IPEN
Serviço de Salvaguardas - IPEN
Secretaria de Segurança Pública / Superintendência da Polícia Técnico Científica

T&D
TAC
TCU
TNCMC
TNSE

T
Treinamento e desenvolvimento
Termo de Ajustamento de Conduta - IBAMA
Tribunal de Contas da União
Sistema de Tratamento de Não Conformidades e Melhoria Contínua – IPEN
Técnico de Nível Superior Especialista

UCPEL
UEL
UFMG
UFPE
UFRGS
UFRJ
UFSC
USP

U
Universidade Católica de Pelotas
Universidade Estadual de Londrina
Universidade Federal do Minas Gerais
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade de São Paulo
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