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"O gerenciamento mais adaptado ao serviço público ainda precisa ser

inventado... pelos gerentes do serviço público, para estar de acordo com

suas especificidades. Mas, o primeiro erro que não deve ser cometido é o de

reinventar o que já existe lá fora, porque perdemos tempo. Nada impede aos

gerentes de olharem o que se faz fora, nas empresas privadas, ou nas

administrações públicas, ou empresas públicas que são exitosas, e de

adaptá-lo a nossa própria organização" (Alecian e Foucher, 2001).



RESUMO

Uma atuação consciente e eficaz passou a ser uma caracteristica essencial em
muitas áreas e organizações, mas, na área pública, tomou-se um imperativo. Nesse sentido,
práticas gerenciais modernas podem contribuir de forma significativa para que órgãos do
governo assumam uma postura voltada para resultados na sociedade, sem que percam de
vista sua função eminentemente pública. Para medir o impacto social da atuação do Estado
como um todo, as instituições devem dispor de mecanismos que permitam avaliar o seu
próprio desempenho, a fim de verificar o quanto seus esforços obtiveram de retomo. No
entanto, a maioria não possui ferramentas estruturadas para essa avaliação. O presente
estudo oferece à Comissão Nacional de Energia Nuclear, um modelo para medição de seu
desempenho global, apresentando uma proposta de arquitetura para um sistema de medição
alinhado com os resultados do processo de planejamento da Instituição. A metodologia
apresentada envolve ainda o estabelecimento de modelos criticos de causa-e-efeito, entre
os objetivos estr?tégicos da organização e seus respectivos fatores criticos de sucesso, bem
como de indicadores de desempenho relacio!"!ados. O trabalho também inclui o
desdobramento do sistema de medição para os macroprocessos da organização, otimizando
o compartilhamento de recursos, o fluxo de informações, evitando a duplicidade de
esforços e outras vantagens que culminam na busca de uma "unidade" organizacional.
Nesse contexto, o modelo desenvolvido pode colaborar substancialmente para o
aprimoramento da maturidade da organização na gestão por resultados, tendo em vista que
a medição do desempenho global proposta, segue uma estrutura planejada, com uma
abordagem sistêmica da organização, permitindo que a mesma seja feita de forma objetiva
e transparente.

Palavras-chave medição de desempenho, indicadores, estratégia



ABSTRACT

A conscious, effective course of action, now essential to several areas and
organizations, has become a must in the public administration. In this sense, modem
managerial practices may contribute significant1y for govemmental organs to take up an
attitude shifted to results in the society, withoutlosing its eminent1y public function. In
order to measure the social impact of the activities of the State as a whole, institutions must
use mechanisms that allow self-evaluations of their performance, so as to verifY the retum
obtained as a result of their efforts. However, most institutions do not have structured tools
for such evaluation. The present study proposes to the Comissão Nacional de Energia
Nuclear a model to measure its global performance, offering a proposed architecture for
the measurement system in accordance with the results of the planning process of the
Institution. The methodology presented also comprises the definition of cause-and-effect
criticai models between the strategic objectives of the organization and its respective
factors criticai for success, as well as related performance indicators. This ""-ork also
inc1udes the breakdown of the measurement system for the macroprocesses of the
organization, optimizing resource sharing and the flow of information, avoiding redundant
efforts and bringing forth further advantages aiming at creating a organizational "unit".
Within this context, the developed model may offer substantial help for the improvement
of the maturity of the organization in goal-oriented management, considering that the
proposed global performance measurement follows a planned structure, with a systemic
approach of the organization, allowing that the process be carried out in a way that is
transparent and objective.

Key words: performance measurement, indicators, strategy
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1 - INTRODUÇÃO

1.1- Contexto do problema

A modernização da gestão pública nunca esteve tão em evidência no mundo quanto

nos últimos dez anos. O Governo brasileiro tem mostrado interesse e concentrado esforços

no sentido de transformar modelos burocráticos, centrados em regras e processos, em

sistemas voltados à satisfação do cidadão-usuário, visando a produção de resultados para a

sociedade (MP, 2üü2a).

Métodos modernos de gestão começam a ser adaptados e aplicados na busca de

maior eficácia na atuação governamental, através da utilização de mecanismos similares

aos de mercado, visando a ampliação, universalização e melhoria da qualidade dos serviços

públicos essenciais. As instituições públicas e o governo como um todo estão percebendo a

necessidade de uma nova abordagem na gestão pública, fundamentada em resultados.

Os vários cenários traçados para o futuro do Pais apontam para um quadro

extremamente competitivo, onde as instituições públicas passam a ser cada vez mais

exigidas pela sociedade, que necessita de serviços e produtos de alta qualidade, prestados e

fornecidos com pontualidade e bom atendimento.

As politicas de desempenho devem estar voltadas ao impacto social da ação

pública. Nesse sentido, a utilização de indicadores para medir o desempenho é fundamental

para a verificação dos resultados da atuação governamental.

Ainda que seja dificil obter medidas de desempenho no setor público, em que as

funções são complexas e as informações pouco evidentes (MP, 2ÜÜ2b), nossos sistemas de

gestão devem adaptar-se à evolução das necessidades e das expectativas de nossa

sociedade. Nesse processo, a introdução de mecanismos que permitam avaliar o
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desempenho das instituições públicas constitui um elemento-chave daquilo que constitui

um Estado moderno.

Existem iniciativas de mensuração de desempenho em várias organizações

governamentais, porém a maioria não concentra esforços na medição sistemática, seguindo

uma estrutura planejada. A medição, quando feita de forma circunstancial, pontual e

isolada, pode levar a decisões equivocadas (FPNQ, 200 Ia). Por esse motivo, ela deve estar

vinculada ao planejamento das organizações, que é a função primária da gestão

institucional.

O planejamento estabelece objetivos e as linhas de ação adequadas para que os

mesmos sejam alcançados (Stoner, 1985). Essas linhas de ação definem a estratégia da

organização, considerando estratégia como "o caminho escolhido para posicionar a

organização de forma competitiva e garantir sua· sobrevivência a longo prazo" (FPNQ,

2001a).

Existe atualmente uma série de ferramentas e metodologias que são utilizadas com

a finalidade de auxiliar o processo de formulação de estratégias. A literatura sobre o

assunto é vasta e cresce a cada dia, não existindo um consenso sobre a questão. (Mintzberg

et alli, 2000).

A maioria dos processos de formulação de estratégia considera a avaliação dos

pontos fortes e pontos fracos no ambiente interno da organização, e das oportunidades e

ameaças em seu ambiente externo, através da noção de SWOT (strenghts, weaknesses,

opportunities e threats). Dessa forma, o modelo de formulação de estratégia busca

conciliar capacidades internas com as possibilidades externas, dando ênfase às avaliações

de situações, internas e externas. A partir da determinação de estratégias alternativas, as

mesmas são avaliadas e é selecionada a mais adequada, sendo que somente depois de

totalmente formuladas é que elas podem ser implementadas (Mintzberg et al/i, 2000).

No entanto, o excesso de formalidade preconizado por algumas metodologias de

planejamento estratégico atribuiu algum desgaste ao processo. Em alguns casos,

principalmente em empresas que adotaram o planejamento estratégico tradicional, iniciado

nos anos 70, era comum verificar funcionários obcecados pelo preenchimento de

formulários e elaboração de planos de longo prazo extremamente detalhados e

documentados.

O ambiente de grandes turbulências observado atualmente proporcIOna

descontinuidades e mudanças na estratégia das organizações. As contínuas e profundas
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transfonnações sociais ocasionadas pela velocidade com que novos conhecimentos

cientificos e tecnológicos são gerados, assim como o impacto de sua rápida difusão e uso

pelo setor produtivo e pela sociedade em geral, são considerados os grandes desafios a

serem enfrentados por essas organizações.

As empresas devem estar preparadas para enfrentar os impactos provocados pelo

freqüente emprego de novas tecnologias que, de alguma fonna, alteram hábitos, valores e

tradições que pareciam imutáveis. As alterações ambientais e comportamentais resultantes

são de tal magnitude e, ás vezes, tão inesperadas, que muitas instituições não conseguem

acompanhá-las e adaptar-se (Longo, 1980).

Nesse contexto, os planos estratégicos de longo prazo, embora elaborados baseados

em cenários futuros, na verdade podem não representá-lo de fonna adequada. Os planos

mostram, na maioria das vezes, o futuro como· uma repetição melhorada do passado

(Bertero, 1995)

A rapidez das mudanças exigiu alterações no processo de planejamento estratégico.

Sua abordagem tradicional começou a ser questionada, pela fragilidade do mesmo em

ambiente turbulento e difícil associação entre planejamento e implementação.

A nova dinâmica do processo de estabelecimento de estratégias não permite mais a

adoção de planos grandiosos que durem grandes períodos. É conveniente que as

organizações tenham maturidade para monitorarem seus processos de "adequação" da

estratégia a curto prazo. Assim, a estratégia pode ser revista em qualquer momento. Dessa

forma, verifica-se a necessidade de incorporação de novas ferramentas e mecanismos ao

processo de planejamento estratégico, conferindo a dinâmica necessária à formulação e

implementação de estratégias.

Os rumos da estratégia atualmente devem estar mais voltadas para o futuro do que

para o presente (Bertero, 1995). No entanto, deve-se abandonar a presunção de que o

planejamento estratégico pode prever o futuro e ainda fazê-lo com perfeição.

Existem dezenas de metodologias de planejamento e fonnulação de estratégias

disponiveis na literatura, tomando complexo o processo de escolha da mais adequada a

uma organização especifica (Mintzberg et alli, 2000).

A experiência mostra que "as organizações de alto desempenho parecem capazes de

misturar quadros de referência concorrentes na fonnulação da estratégia" (Hart, 1991).

Baseado em um conjunto variado de idéias, essas empresas conseguem reunir ferramentas

adequadas ao contexto especifico em que estão inseridas.
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Mintzberg, Ahlstrand e Lampel sugerem que a metodologia mais adequada para

determinada organização é facilitada pela compreensão de um conjunto completo de

ferramentas. Para tanto, o autor oferece uma avaliação equilibrada do campo, com todas as

suas contradições e controvérsias, reunindo importantes aspectos da formulação de

estratégias (Mintzberg et alli, 2000)

Toda organização tem uma estratégia, mesmo que não tenha sido decorrente de um

processo estruturado ou de estar formalizada. As organizações formulam suas estratégias e

direcionam suas ações da forma que lhes parece mais conveniente, baseada ou não em

sofisticadas metodologias de formulação. No entanto, essas estratégias precisam ser

desdobradas em planos que devem ser executados e acompanhados, ainda que

informalmente.

A maioria das abordagens tradicionais· supõe que o desempenho de uma

organização terá uma melhoria substancial a partir do momento em que se identifique e se

detalhe a estratégia adequada. No entanto, de acordo com a revista Fortune, cerca de 70%

dos fracassos observados pelos presidentes executivos não são devidos a falhas no

pensamento estratégico, e sim à má execução da estratégia. A conclusão que se pode tirar

dessas experiências é que o grande vilão da área da estratégia é a implementação e não o

planejamento (Bennett et alli, 2001).

1.2 - Formulação da situação-problema

Atualmente, as organizações têm acesso a uma grande quantidade de informações

referentes a todos os seus processos, decorrentes de diversas tecnologias disponiveis para o

processamento e disponibilização dessas informações.

Pode-se verificar ainda a tecnologia da informação focalizando seus esforços nos

mais diversos sistemas de gestão. No entanto, a maioria das organizações não consegue

combater o imobilismo da estratégia. Na maioria dos casos, essas estratégias existem de

forma clara e detalhada E mesmo apesar da infinidade de recursos existentes as

organizações encontram grandes dificuldades para tirá-las do papel.

A preocupação de levar a estratégia para a prática é comum entre os dirigentes de

grandes organizações. Eles confessam que o que os faz perder o sono à noite não é a falta

de estratégias adequadas, mas sim a incapacidade da organização de implementar essas

estratégias, mesmo quando elas são claras (Bennet et alli, 2001).
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A clareza das prioridades e das interligações entre as iniciativas dos diversos

setores é um dos principais fatores que contribui para o sucesso da implementação das

estratégias. A falta desse fator prejudica substancialmente o alinhamento da organização e

a criação de linguagens e de objetivos comuns.

Dessa forma, as organizações tornam-se incapazes de conectar a estratégia de longo

prazo às ações de curto prazo, pois o corpo gerencial tem dificuldade para desenvolver um

consenso em torno da estratégia da empresa, expressando-a em termos que orientem a ação

localmente.

Junto com a preocupação referente ao processo de estabelecimento de estratégias,

as organizações estão percebendo também a necessidade de se adotar uma postura voltada

para resultados. Concentram seus esforços na otimização de sua atuação, nem sempre

tendo disponível instrumentos para medir o quanto seus esforços obtiveram de retorno. A

maioria não dispõe de ferramentas para a avaliação da efetividade das estratégias adotadas

e da evolução do desempenho organizacional. A avaliação do desempenho auxilia a

validação da postura organizacional e, consequentemente, permite a verificação do efetivo

sucesso de suas estratégias.

Para que tenha relativo sucesso, a estratégia precisa ser esclarecida e traduzida em

objetivos específicos e mensuráveis, com prazos realistas e alcançáveis, a fim de que os

esforços gerenciais estejam dirigidos à melhoria e à revitalização dos processos criticos

para o sucesso estratégico da organização (Kaplan e Norton, 1997). Esses objetivos são

importantes na medida que proporcionam um senso de direção, focalizam esforços, guiam

planos e decisões, bem como ajudam a avaliar o progresso do esforço organizacional

(Stoner, 1985)

A estratégia deve ser constantemente monitorada e ajustada em sua implementação,

mesmo que sejam necessárias mudanças fundamentais na própria estratégia. A formulação

do plano estratégico inicial não considera as ameaças não previstas, que devem ser

respondidas prontamente pela organização. Nesse caso, novas estratégias podem surgir

durante a atuação institucional no sentido de responder a essas novas ameaças. Novas

estratégias podem surgir ainda do aproveitamento de oportunidades.

Os dirigentes e executivos dos mais diversos setores já perceberam que a nova

realidade competitiva exige novas estratégias, assim como novos sistemas de mensuração

(Eccles, 1991).
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1.3 - Objetivos, delimitação e importância do estudo

Para responder a demanda da sociedade por organizações mais efetivas e eficientes

no atendimento à população e para adequar-se às transformações decorrentes do aumento

das atividades nucleares no Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)

iniciou seu processo de planejamento estratégico em 1998, através do projeto "Repensar a

CNEN".

O projeto teve como objetivo estabelecer um processo de discussão sobre suas

atividades, visando o direcionamento das ações internas, a fim de tomá-la uma Instituição

eficaz para melhor servir à sociedade.

O processo de planejamento proporcionou uma reavaliação das atribuições e dos

serviços prestados pela Instituição - o que, como, por que e para quem estes eram

executados, com foco na valorização do cliente-cidadão nos processos finalísticos da

CNEN.

Foram levantadas e analisadas várias informações sobre os aspectos do ambiente

em que a CNEN está inserida. A partir dessas informações foram estabelecidos os

componentes estratégicos da organização, que além de sua missão, visão, negócio, valores

e fatores críticos de sucesso, compreendem um conjunto abrangente de diretrizes e

objetivos estratégicos.

Foram identificados ainda o conjunto de macroprocessos da organização, que são

conjuntos de atividades responsáveis por impactos no ambiente de uma determinada

clientela, sendo formados por todas as operações necessárias e suficientes à obtenção

desses impactos.

O objetivo desta dissertação é propor um modelo para medição do desempenho

global da CNEN. O sistema apresentado tem por finalidade medir o desempenho da

Instituição no que se refere ao valor agregado às partes interessadas pela organização e, à

realização de sua estratégia.

A proposta foi desenvolvida tendo como referência os resultados do processo de

planejamento estratégico da CNEN, com foco nos componentes estratégicos identificados

e nos macroprocessos estabelecidos.

Foi incluido no trabalho o alinhamento do sistema de medição à estratégia da

organização; a identificação das áreas prioritárias; o desenvolvimento da arquitetura do

sistema; o estabelecimento do modelo crítico de causa-e-efeito entre os objetivos e fatores
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críticos de sucesso do sistema de medição, com a respectiva elaboração do diagrama de

inter-relações entre os objetivos; a seleção de indicadores de desempenho para os objetivos

e fatores criticos de sucesso; estabelecimento do modelo crítico de causa-e-efeito entre os

indicadores do sistema de medição, com a respectiva elaboração do diagrama de inter

relações entre esses indicadores; e o desdobramento do sistema de medição para um

macroprocesso específico da Instituição, compreendendo a identificação de indicadores de

desempenho para o macroprocesso, alinhados com a estratégia da organização. Nessa

dissertação são tratadas ainda questões referentes à intemalização e incorporação do

sistema de medição e à análise crítica do desempenho global da CNEN.

Na apresentação do modelo devem ser observados os seguintes pontos:

•

•

os indicadores identificados, incluindo os utilizados no desdobramento do sistema

de medição para o macroprocesso, cumprem o papel de exemplificar a aplicação do

modelo. A seleção de indicadores de desempenho é um processo que envolve um

considerável esforço do corpo gerencial e de especialistas em atividades especificas

da organização. No entanto, os mesmos foram selecionados de acordo com material

didático disponivel na literatura sobre o assunto, e tomando-se como referência

indicadores já existentes e aplicados em organizações dos mais variados setores.

o trabalho não teve a pretensão de desdobrar o sistema de medição para toda a

organização. Assim sendo, o sistema foi desdobrado para apenas um

macroprocesso, como uma forma de exemplificar a metodologia de desdobramento.

A necessidade de medir o desempenho global é crescente em todos os tipos de

organização A medição sistemática, seguindo uma estrutura planejada, faz diferença na

capacidade de uma organização apresentar resultados satisfatórios e sustentáveis.

A aplicação do modelo na CNEN pretende preencher a lacuna identificada no

processo de planejamento, referente à necessidade de avaliação da efetividade das

estratégias adotadas e evolução do desempenho institucional. O sistema de medição pode

ser útil para avaliar como os objetivos estabelecidos no processo de planejamento estão

sendo perseguidos.

A implantação da gestão voltada para resultados, através do estabelecimento de

uma eficiente sistemática de avaliação institucional, pode ser também um precioso

mecanismo para aprimoramento da prática dc remuneração variável com base no
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(SGD).

o trabalho poderá ainda servir como estímulo ao aprimoramento da maturidade

organizacional na gestão por resultados, apoiando, quando for o caso, iniciativas isoladas

em mensuração do desempenho, oferecendo um direcionamento baseado na estratégia

organizacional

A proposta, no âmbito da CNEN e do setor nuclear brasileiro, contribui também

com o Projeto de Fortalecimento da Infra-Estrutura Institucional do Setor Nuclear na

América Latina através do Planejamento Estratégico, patrocinado pela Agência

Internacional de Energia Atômica (AIEA). Os resultados do trabalho poderão ser úteis ao

projeto c ao Setor Nuclear na América Latina como um todo, tendo em vista que os paises

mais avançados em gestão estão justamente na fase de elaboração de sistemas de medição

de desempenho.

1.4 - Referencial teórico

Com o objetivo de criar um modelo básico de implementação de um sistema de

medição do desempenho global e devido ao grande interesse revelado pelo tema, a

Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ), criou o Comitê Temático

"Medição do Desempenho Global". Nesse Comitê foram abordadas questões referentes ao

tipo de arquitetura do sistema de medição, ao alinhamento do sistema com as estratégias da

organização em todos os níveis hierárquicos, à visualização e à avaliação dos indicadores e

incorporação do sistema na cultura e no dia-a-dia da organização.

O modelo proposto pelo Comitê Temático da FPNQ foi desenvolvido por um grupo

de estudos formado para comparar práticas de gestão de organizações bem sucedidas. No

caso do Comitê Temático Medição do Desempenho Global, o grupo foi formado por 27

organizações dos mais diversos setores, o que permitiu comparar as experiências em

medição sistemática de desempenho, de organizações que têm se mantido na liderança em

seus setores de atuação por longos períodos.

Um dos resultados práticos e diretos deste benchmarking foi a publicação de um

Relatório Técnico documentando os resultados e as conclusões dos estudos comparativos.

As conclusões do Comitê remetem a um conjunto claro de recomendações para

implementação do Sistema de Medição do Desempenho InstitucionaL
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A aplicação dessas recomendações no desenvolvimento de uma proposta para a

CNEN foi a base e a referência adotada no desenvolvimento dessa dissertação.

Mesmo se tratando de um grupo heterogêneo de organizações envolvidas nos

trabalhos do Comitê Temático, as práticas em avaliação de desempenho, e

consequentemente as conclusões, concentraram-se basicamente, nos seguintes referenciais

teóricos:

• Critérios de Excelência do Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ, 2000)

• Balanced Scorecard (Kaplan e Norton, 1997)

• Gerenciamento pelas Diretrizes (Campos, 1996)

• Gerenciamento da Rotina (Campos, 1992)

• A Quinta Disciplina (Senge, 1998)

Cada referência descrita foi tratada detalhadamente no trabalho de dissertação,

fundamentando os trabalhos do Comitê Temático e sua respectiva aplicação na proposta

para a CNEN.

1.5 - Organização do estudo

Visando maximizar a compreensão e o acompanhamento do tema abordado, a

dissertação está estruturada sequencialmente nos seguintes capítulos:

Capitulo 2 - O planejamento estratégico da CNEN

Este capitulo aborda a base do trabalho de dissertação. A metodologia para

implementação do sistema de medição do desempenho global foi aplicada nos resultados

do processo de planejamento estratégico da CNEN, incluindo em seu detalhamento o

embasamento teórico necessário para o entendimento do modelo de planejamento adotado.

Abrange ainda o histórico, a evolução e a configuração atual do setor nuclear brasileiro,

necessários para uma melhor compreensão da abrangência da atuação da Instituição e das

caracteristicas de seu processo de planejamento.

Capitulo 3 - Metodologia

Este capitulo apresenta os referenciais teóricos utilizados na dissertação.

Capitulo 4 - Aplicação da Metodologia no Planejamento Estratégico da CNEN

Neste capitulo é mostrada a aplicação da metodologia da FPNQ para o

desenvolvimento do sistema de medição do desempenho global da CNEN, bem como seu

desdobramento.
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Capítulo 5 - Discussão

Fundamentado na teoria utilizada no estudo, este capítulo discute as várias fases da

aplicação do modelo na CNEN, incluindo as recomendações para um efetivo

desenvolvimento de um sistema de medição do desempenho global para a Instituição.

Capítulo 6 - Conclusão

Este capitulo analisa os resultados obtidos com o desenvolvimento do trabalho e

apresenta as conclusões e considerações finais sobre a aplicação do modelo na CNEN.



2 - O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CNEN

2.1 - O setor nuclear

2.1.1 - Histórico e evolução

2.1.1.1 - Década de 1930

As descobertas do elétron e da radiação eletromagnética capaz de penetrar folhas

metálicas, através das experiências realizadas nos primeiros anos do século passado, deram

início ás atividades em física atômica e nuclear no cenário mundial.

Nesse mesmo periodo, as experiências realizadas por brilhantes cientistas da época

identificaram novas partículas, elementos e propriedades que permitiram estabelecer os

primeiros modelos do átomo. Foram realizadas também experiências que consolidaram

teorias revolucionárias da dualidade onda-partícula, que permitiam a compreensão desses

novos fenômenos.

As pesquisas sobre radiação cósmica, fisica atômica e nuclear, tiveram início no

Brasil com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São

Paulo, em 1934. Desde o início de suas atividades, essa Faculdade contratou cientistas

estrangeiros para que organizassem seus departamentos, oferecendo condições para que os

professores e pesquisadores pudessem dedicar tempo integral aos laboratórios da

Universidade (Biasi, 1979).

Aos poucos foram aparecendo os resultados das pesquisas realizadas, com ampla

difusão através da publicação de trabalhos sobre propriedades das particulas elementares,

interação de elétrons e técnicas de detecção de partículas, radíoatividade e radiação

cósmica.
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Os trabalhos desenvolvidos inicialmente eram favorecidos pela troca de

informações que ocorria de maneira aberta e sem restrições no meio científico. No entanto,

com a conturbada situação politica internacional, ao término da década de 30, ocorreu a

política do sigilo e recusa à transferência de conhecimentos. Pela primeira vez, por

proposta dos cientistas da época, acontecia um bloqueio à troca de informações em fisica

fundamental.

Sob o pretexto de restrições ao uso bélico, a era do sigilo científico na área do

conhecimento nuclear conduziu ao oligopólio de sua indústria, restringindo ou limitando o

acesso de outros paises aos beneficios sócio-econômicos dessa tecnologia.

2.U.2-Décadade 1940

Na tarde de 2 de dezembro de 1942, um grupo de cientistas estava empenhado
numa extraordinária experiência que iria abrir novos rumos para a humanidade. O
cenário era um campo de squash, sob uma das arquibancadas do Stagg Field, o
estádio de esportes da Universidade de Clúcago, nos Estados Unidos. Ali, naquele
local, em novembro do mesmo ano, no interior de uma armação de madeira, tivera
inicio a montagem de uma pilha de tijolos de grafita, dispostos em camadas
superpostas. Em alguns dos blocos, em camadas alternadas, tinham sido abertos
orificias, que estavam recebendo vinte mil cilindros curtos de UIânio metálico e
óxido de urânio. (...) Havia barras de controle que não tinham sido retiradas para
que a experiência não fugisse ao controle dos pesquisadores. Na véspera, 10 de
dezembro, as provas haviam mostrado que o conjunto estava prestes a atingir o
ponto critico. A última camada já se achava em posição e os computadores que
mediam as reações no interior da armação mostravam que se as barras de controle
fossem retiradas, teria itúcio uma reação em cadeia que não mais se interromperia
Assim, na maohã do dia 2, o cientista-<:hefe deu itúcio à última fase das
experiências. As barras de controle começaram a ser retiradas. Os computadores e
os instrumentos indicaram uma reação crescente no interior da armação. O cientista
chefe deu uma ordem e outra barra foi retirada. Faltava apenas elevar a barra
"vermer", graduada em pés e polegadas, que controlaria a reação. Lentamente ela
foi sendo puxada, até que às 3 e 25 da tarde, o cientista-<:hefe fez algumas
operações com sua régua de cálculo e examinou os vários instrumentos, concluindo
que a reação já era auto-suficiente. A seguir, durante 28 minutos, houve uma
atividade continua dentro da armação. Depois, a barra de controle foi descida e a
atividade cessou. Com essa experiência, Enrico Fermi, wn fisico italiano radicado
nos Estados Unidos, havia realizado a primeira libertação e controle simultâneos da
energia do núcleo do átomo. Al~ naquele local e naquele instante, tivera itúcio a era
nuclear. (Biasi, 1979, p. 47-49)

A partir da experiência citada, a história tomou outro rumo, pois os Estados Unidos

estavam interessados em aproveitar a energia liberada do átomo para construir uma bomba

e acabar com a 2~ guerra mundial, iniciada em 1939. A energia nuclear passa a surgir no

cenário mundial de modo dramático. Provocou a destruição de duas cidades, ao ser

utilizada como arma secreta de poder inimaginável naquela ocasião, apressando o término
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da guerra. Logo no dia seguinte à explosão da segunda bomba lançada sobre o Japão, este

País solicitava a paz.

Por um lado, pode-se dizer que se as pesqUisas tivessem se desenvolvido em

tempos de paz, o progresso da tecnologia nuclear teria sido mais lento. Sem as medidas de

sigilo, ocorreria ao mesmo tempo em vários países, sem criar a associação de idéias de

destruição e segredo. No entanto, o sucesso da energia nuclear foi em função do grande

esforço de guerra que reuniu tantas capacidades intelectuais de diversas nacionalidades,

utilizando centenas de engenheiros e técnicos de alto nível, mobilizando também a

indústria norte-americana para a realização do Projeto Manhattan - o ultra-secreto projeto

da bomba atômica - com prioridade máxima (Costa, 1975).

A imediata rendição japonesa mostrou de alguma forma que, mantido o sigilo

absoluto, a distribuição do poder entre as nações estaria fatalmente definida e assegurada.

Os minerais atômicos começaram a ser controlados. Em 1945, alinhado no pós

guerra ao grupo ocidental liderado pelos Estados Unidos, o Brasil concordou que a sua

exportação de materiais nucleares se daria mediante consulta prévia àquele País (Alves,

1989).

Em 1946, os Estados Unidos propuseram o Plano Baruch, que pretendia a criação

de uma autoridade atômica para controlar as atividades nucleares consideradas perigosas à

segurança mundial, propondo ainda a internacionalização das áreas potencialmente

produtoras de minérios nucleares.

A diplomacia brasileira, com a assessoria do Almirante Álvaro Alberto da Motta e

Silva, inviabilizou tal pretexto argumentando que essa internacionalização só seria válida

se abrangesse todos os combustíveis (petróleo, carvão etc.), impondo a não aceitação de

discrimínações, na busca da ígualdade de díreitos e responsabilidade entre as nações, até

hoje defendidos.

Além disso, em busca de apoio às atividades acadêmicas que se desenvolviam,

Álvaro Alberto identificou que a nossa riqueza mineral poderia servir como moeda de

troca nesse contexto mundial. Em 1947 o Almirante apresentou ao governo brasileiro um

memorando propondo a linha de compensação específica, sugerindo que a venda de

materiais fisseis fosse por preços justos e vínculada à troca de assistência nuclear, em

termos de treinamento, tecnologia e equipamentos, argumento que mais tarde foi utilizado

como base para a política de exportação de minérios considerados nucleares.
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Até o final da década de 1940, as atividades de fisica moderna, incluindo a fisica

atômica e nuclear, ficaram restritas à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da

Universidade de São Paulo e à Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro, fundada em 1939.

Em 1949, foi então organizado no Rio de Janeiro o Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas

(CBPF), cujo programa compreendia o desenvolvimento de pesquisas na radiação cósmica

e na fisica nuclear experimental sob a direção de César Lattes, e sob a orientação de 1.

Leite Lopes no dominio da fisica teórica (Biasi, 1979).

2.11.3 - Década de 1950

o Brasil sentia a falta de um organismo oficial que tivesse por finalidade promover

e estimular a pesquisa científica em nosso Pais. Tal necessidade foi impulsionada pela

visão prospectiva do Almirante Álvaro Alberto, a quem coube representar o Brasil na

Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas. Ao voltar de sua missão, conseguiu

mostrar ao Governo a necessidade de se preparar o Pais para a utilização técnico-científica

de nossos recursos minerais de interesse para a produção de energia nuclear, sendo que

esse programa deveria camínhar em paralelo com um programa mais amplo e geral de

estímulo ao desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, nos mais variados

setores do conhecimento.

Graças à iniciativa do Almirante, foi criado em janeiro de 1951, o Conselho

Nacional de Pesquisas (CNPq), com o objetivo principal de "promover o desenvolvimento

da investigação cientifica e tecnológica em todos os domínios do conhecimento", o que

constituiu um marco decisivo na história do desenvolvimento da pesquisa cientifica no

Brasil.

o órgão então recém criado ficou inicialmente incumbido das atividades relativas

ao aproveitamento da energia atômica, através da Comissão de Energia Atômica, que

passava a existir em sua estrutura, enquanto não fosse criado órgão específico para tal fim.

Posteriormente, o estabelecimento do Regulamento para a Pesquisa e Lavra de

Minérios de Interesse para a Produção de Energia Atômica (1951), e a criação da

Comissão de Exportação e Fiscalização de Materiais Estratégicos (1952),

instrumentalizaram a nascente Politica Nuclear Brasileira.

Na presidência do CNPq, coube ao Almirante Álvaro Alberto iniciar o programa de

desenvolvimento nacional no setor da energia nuclear. Estudos geológicos ensejaram o



30

início do dimensionamento de jazimentos uraniferos, que, em setembro de 1952, permitiria

a comunicação oficial da presença de reserva de minerais contendo urânio em Poços de

Caldas, MG.

No âmbito nacional começava o delineamento da política nuclear brasileira. Ainda

devido ao dinamismo do Almirante Álvaro Alberto, foi criado em agosto de 1952, o

Instituto de Pesquisas Radioativas - IPR, localizado no campus da Universidade Federal de

Minas Gerais, hoje Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN).

No cenário internacional, surgiram os primeiros passos do programa "Átomos para

a Paz", lançado em 1953. A criação dos isótopos radioativos trouxe um grande progresso

no campo da medicina e da agricultura. Esse programa previa o fornecimento de reatores

nucleares de pesquisa, desde que submetidos a controles que prevenissem ou detectassem

qualquer tentativa de uso não autorizado.

O Almirante Álvaro Alberto procurou outros parceiros e em 1954, adquiriu três

ultracentrifugas na Alemanha, tendo sua entrega ao Brasil fortemente dificultada pelos

EUA

Ainda no ano de 1954, foi aprovado pela Comissão de Exportação e Fiscalização de

Materiais Estratégicos um acordo com os EUA, peJo qual se trocava tório por trigo,

visando ampliar o trabalho de pesquisas de urânio.

Em 12 de janeiro de 1955, Álvaro Alberto, não resistindo mais às pressões externas,

renunciou à presidência do CNPq. Dois meses mais tarde, não levando em consideração a

política de compensações específicas, dois acordos nas áreas de prospecção de urânio e de

reator de pesquisa foram concluidos entre o Brasil e os EUA. Em seguida, em agosto de

1955, o CNPq firmou com os Estados Unidos um acordo que tomou o nome de "Programa

Conjunto de Cooperação para Reconhecimento dos Recursos de Urânio no Brasil"

(PCCRRUB). Em 1955 foi suspensa uma cooperação do CNPq com a França para produzir

urânio metálico, forma do combustível nuclear de maior uso na época.

Em 1956, instalou-se no Congresso Nacional a primeira Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI), destinada a investigar as pressões para mudança das diretrizes do CNPq. A

CPI constatou a insatisfação americana com o caso das ultracentrifugas. O Governo

Americano alegava que a possibilidade do Brasil dominar a tecnologia nuclear significava

ameaça à segurança dos EUA e de todo o hemisfério ocidental, com efeitos devastadores

para as relações entre os dois países (Alves, 1989).



31

Paralelamente a esses acontecimentos, e no âmbito do acordo de cooperação Brasil

- EUA, foi criado em 30 de agosto de 1956, o Instituto de Energia Atômica (IEA), através

de convênio entre o CNPq e a Universidade de São Paulo, no campus da qual ficou

sediado. A fim de cumprir suas atividades, o CNPq instalou no Instituto o primeiro reator

de pesquisa do hemisfério sul (IEA-RI). O IEA, mais tarde, se tornaria o Instituto de

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN).

Todos os fatos mencionados convergiram para a ocorrência do principal marco da

politica nuclear brasileira, que foi a criação, em outubro de 1956, da Comissão Nacional de

Energia Nuclear (CNEN), diretamente subordinada à Presidência da República,

encarregada de propor as medidas julgadas necessárias á orientação da politica geral da

energia atômica.

O decreto que criou a CNEN, que instituía também o Fundo Nacíonal de Energía

Nuclear; reconhecia a necessidade urgente de: (i) criar um programa de pesquisa e

prospecção; (ii) estabelecer uma indústria para a produção de combustiveis nucleares, a

partir de matéria prima nacional; (iii) suspender a exportação de minérios considerados

nucleares, até a avaliação de nossas reservas, tendo sempre por objetivo atender o princípio

das "compensações específicas". Além disso, o decreto denunciava o Acordo Atômico de

Prospecção e o contrato de exportação de tório.

No cenário internacional, mesmo com a generalização do uso pacífico da energia

nuclear, as atividades nucleares estavam vinculadas a estritos controles dos materiais e

instalações nucleares, no sentido de impedir a proliferação de armas nucleares.

A fim de agilizar o acesso aos conhecimentos cientificos e tecnológicos na área

nuclear através da cooperação internacional, foi criada em outubro de 1957, no âmbito das

Nações Unidas, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). A Agência tinha

ainda o objetivo de acelerar e ampliar a contribuição da energia atômica para a paz, para a

saúde e para a prosperidade em todo o mundo. O Brasil fez parte do grupo de 12 paises que

dentro das Nações Unidas lançaram as bases da Agência. Em 1956, representantes de 67

nações se reuniram em Washington para estudar e aprovar os estatutos do organismo,

cabendo a presidência da conferência ao Brasil, na pessoa do Embaixador João Carlos

Muniz. Para elaboração das providências necessárias à instalação da Agência, foi criada

uma Comissão Preparatória, cuja presidência ainda foi de um brasileiro, o Ministro Carlos

Alfredo Bemardes. A participação ativa de vários brasileiros já mostrava a posição
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privilegiada de nosso Pais em organizações internacionais, significando o reconhecimento

do potencial existente no Brasil em recursos materiais e humanos (Cunha, 1961)

Em 1959, foi planejado o Laboratório de Dosimetria, que mais tarde se tornaria o

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRO), para a padronização e dosimetria de fontes

radioativas e de radiações ionizantes, e calibração de instrumentos e dosímetros; seu

projeto foi aprovado pela AIEA, que colaborou com a capacitação dos técnicos do

laboratório

2.1.1.4 - Década de 1960

Em 21 de agosto de 1962, foi instituída a lei que díspôs sobre a Política NacionaI de

Energia Nuclear. Pela lei, ficava instituído o monopólio sobre minérios, minerais e

materiais nucleares, transformando a CNEN em autarquia federal com autonomia

administrativa e financeira, e tendo a competência para estudar e propor as medidas

necessárias à orientação da Política Nacional de Energia Nuclear, à promoção de pesquisa

mineral, ao controle sobre o comércio mineral, ao estabelecimento de normas e

regulamentos relativos às radiações e materiais nucleares, ao estudo, projeto, construção e

operação de usinas nucleares, entre outras atividades.

Para exercer suas atribuições, a CNEN celebrou convênio integrando as atividades

do Instituto de Pesquisas Radioativas da Escola de Engenharia da Universidade de Minas

Gerais (hoje CDTN), e incorporou à sua estrutura o IEA - Instituto de Energia Atômica

(hoje IPEN) e o IEN - Instituto de Engenharia Nuclear, criado em 2 de fevereiro de 1962,

através de convênio firmado entre a CNEN e a então Universidade do Brasil, tendo como

objetivo a realização de pesquisas em fisica de reatores, instrumentação e controle,

radioquímica e fisica nuclear.

Em 1963, teve início no Instituto de Energia Atômica a produção rotineira de

radioisótopos e radiofármacos.

Em março de 1964, foi autorizado à CNEN a organização e constituição, como

sócia majoritária, de uma sociedade anônima subsidiária denominada COMANBRA 

Companhia de Materiais Nucleares do Brasil, tendo por finalídade a lavra, beneficiamento,

refino, tratamento quimico e comércio dos minerais nucleares, de interesse para a produção

de energia nuclear e seus associados, bem como a produção e o comércio de materiais
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ligados à utilização da energia nuclear Esta foi a primeira manifestação empresarial do

Brasil na área nuclear (CNEN, 1996).

No dia 20 de fevereiro de 1965 ocorreu no IEN um dos principais marcos da

história da CNEN, quando foi atingida a primeira criticalidade do reator ARGONAUTA,

com elementos combustiveis que foram fabricados pelo IEA (hoje IPEN). Esse foi o

primeiro reator de pesquisa construído inteiramente no BrasiL Seu projeto básico é

americano, porém várias modificações foram introduzidas para possibilitar o uso de

componentes existentes no mercado brasileiro e também com vistas à adaptação ambientaL

Em março de 1967, o Brasil assinou um acordo com os EUA e a AIEA para

aplicação de salvaguardas a instalações ou a material transferido, produzido, processado ou

usado sob este acordo. Assinou, também, nesse mesmo ano o Tratado para Proscrição de

Armas Nucleares na América Latina - Tratado de TLATELOLCO, que criou, pela primeira

vez na história, as chamadas zonas livres de armas nucleares. Esse tratado proíbe a

fabricação ou posse de armas nucleares e veda que se aceite o armazenamento e colocação,

em território de país signatário, de armas pertencentes a países nuclearmente armados

(CNEN,1996)

Com a Constituição Federal de 1967 a CNEN passou à subordinação do Ministério

das Minas e Energia, jUlHamente com a Eletrobrás.

Ainda em 1967, o Brasil comprou dos EUA a primeira usina nuclear de potência

para geração de eletricidade.

Em dezembro, segundo as diretrizes da Política Nacional de Energia Nuclear, foi

designado ao Conselho de Segurança Nacional a supervisão, orientação e coordenação do

exercício da energia nuclear no País, antes competência da CNEN.

Em abril de 1968, foi estabelecido um Convênio CNEN-Eletrobrás, a fim de

compatibilizar as competências dos dois órgãos. Pelo convênio, a Eletrobrás passava a ser

responsável pela construção e a operação das centrais nucleares; sendo que a CNEN

continuava ainda como órgão responsável pelas normas e pela fiscalização da construção e

da operação das mesmas

No âmbito internacional, foi proposto, com participação discordante do Brasil, o

Tratado de Não-Proliferação Nuclear, com restrições apenas para os países "não

nucleares", que teriam todas as suas instalações nucleares sob inspeção internacional,

enquanto que para as potências nucleares caberia a obrigação de não ceder armas nucleares

para os países "não nucleares". Esse tratado estabeleceu, também, exceções para os paises
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fabricantes de artefatos bélicos, que se eXImem de inspeção internacional em suas

instalações. Em documentos oficiais dos EUA, vê-se ainda a interpretação de que o TNP

não proíbe aos norte-americanos o uso de armas nucleares em qualquer situação onde ísso

seja do interesse da segurança dos EUA (Costa, 1975).

A exigência de inspeção internacional das instalações nucleares, contempladas pela

AIEA, já era parte integrante de todos os acordos de transferência de tecnologia.

As implicações do tratado implicavam na continuidade do oligopólio nuclear,

afetando de alguma forma até a área econômica, a partir do momento que poderia dificultar

e provocar atrasos no esforço autônomo de capacitação em uma tecnologia de ponta,

propulsora do desenvolvimento econômico como insumo energético, e de seus efeitos

multiplicadores no aperfeiçoamento da indústria nacional, tendo em vista o alto grau de

sofisticação dos equipamentos e processos envolvidos, sem contar com o desdobramento

social de suas aplicações na saúde e na agricultura.

Apesar das imposições, o Brasil não assinou o Tratado.

2.1.1.5 - Década de 1970

No inícío da década de 70, o então presidente da CNEN, Hervásio Guimarães de

Carvalho (primeiro engenheiro no mundo a receber o grau de Ph.D. em engenharia

nuclear), adotou como politica central nos primeiros anos de sua gestão o aumento das

atividades de prospecção de urânio e a formação de especialistas.

Em 1970, foi aprovado o local para construção de Angra 1, em ltaorna, no

município de Angra dos Reis, RJ.

Com o crescimento do setor nuclear no País, a busca de maior participação de

empresas nacionais na construção de usinas nucleoelétricas, e a necessidade de maior

flexibilidade administrativa, levaram o governo a criar a Companhia Brasileira de

Tecnologia Nuclear (CBTN), em 1971, à qual foi atribuída a responsabilidade de construir

e operar instalações nucleares, além da pesquisa mineral. A nova empresa aprofundou

estudos sobre a participação da indústria nacional na construção de centrais nucleares

(CNEN,1996).

Em 1972, foi assinado com os EUA um acordo para a construção de Angra 1, que

deu início os trabalhos de implantação da Central Nuclear de Angra dos Reis.
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Ainda em 1972, a CBTN foi incluída como órgão executivo da CNEN, para

coordenação dos programas na área da tecnologia do combustível e de reatores nucleares.

Foram vinculados á CBTN o IEN, o IRD e o IPR (atual CDTN)

Em 1974, a CBTN foi transformada em NUCLEBRÁS - Empresas Nucleares

Brasileiras S/A, cujo controle acionário seria exercido pela União, delegando a fiscalização

das operações das usinas nucleares à CNEN e ao Departamento Nacional de Águas e

Energia Elétrica (DNAEE). A CNEN passou a exercer o monopólio como órgão superior

de orientação, planejamento, supervisão, fiscalização e de pesquisa cientifica, e a

NUCLEBRÁS e suas subsidiárias atuariam como órgão de execução do monopólio

(CNEN, 1996).

Já era evidente a enorme dependência energética do Pais, agravada pela crise do

petróleo (1973) e pelo crescimento da demanda de energia elétrica. Desejando resguardar o

Brasil de uma futura dependência tecnológica na produção de energia nuclear, o governo

tentou negociar, inicialmente com os EUA, a compra de 4 centrais nucleares e instalações

para o ciclo do combustivel. O Governo Americano impediu o prosseguimento das

negociações por envolver o enriquecimento do urânio. O Brasil tentou, também, negociar

com a França. No entanto, essa só admitia a transferência da usina de enriquecimento de

urânio sob a forma de contrato "turn-key", não permitindo a transferência de tecnologia

(Alves, 1989).

Na procura de parceiros, aquele que mais se aproximou das pretensões brasileiras

foi a Alemanha Ocidental. Em 27 de junho de 1975, o governo brasileiro assinou um

Acordo de Cooperação no campo dos usos pacíficos da energia atômica com o governo da

Alemanha (CNEN, 1996).

No entanto, o acesso à tecnologia de ultracentrifugação foi negado, em troca da

tecnologia de jato centrifugo que ainda era experimental, e usada em escala de laboratório,

com alto custo econômico. Com esse acordo o Brasil teve frustradas suas intenções de

dominar a tecnologia de enriquecimento de urânio.

Em 1978, os EUA mudaram sua politica de fornecimento de urânio, suspendendo o

fornecimento de combustivel nuclear enriquecido para a usina nuclear e para os reatores de

pesquisa, condicionando o fornecimento de combustivel à aceitação de exigências

adicionais, que se sobreporiam às salvaguardas internacionais que o Brasil sempre cumpriu

em seus compromissos assumídos.
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As mudanças unilaterais das regras do comércio internacional, alterando, inclusive,

contratos anteriormente firmados, aliadas ao surgimento do Clube de Londres,

congregando os paises supridores de tecnologia, equipamentos e combustivel nuclear, que

criou mais uma série de imposições, evidenciaram a necessidade de um programa nuclear

autônomo.

Por razões de interesse da manutenção da soberania do Pais, iniciou-se em 1979 o

Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear (PATN), que tinha por finalidade desenvolver

a utilização da energia nuclear em todas as formas de aplicação pacifica, através da

formação de uma competência nacional, capaz de gerar as condições para a independência

indispensável ao atendimento pleno das necessidades brasileiras (CNEN, 1996).

A estratégia do Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear se baseou numa ação

coordenada de busca de autonomia tecnológica, que permitisse a utilização otimizada dos

recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis no Pais. Para tanto, a CNEN

reforçou sua atuação no Programa de Recursos Humanos para o Setor Nuclear

(PRONUCLEAR).

No ano de 1979, foram reincorporados à CNEN o Instituto de Radioproteção e

Dosimetria (IRD) e o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), sendo mantido o Centro de

Desenvolvimento Nuclear (CDTN) sob a administração da NUCLEBRÁS.

2.1.1.6 - Década de 1980

Pretendendo ordenar a coordenação dos diversos órgãos e entidades envolvidos no

Programa Nuclear Brasileiro, foi delegada à NUCLEBRÁS a exclusividade na construção

de usinas nucleares; por conta disso, a empresa criou a Nuclebrás Construtora de Centrais

Nucleares (NUCON).

Em 1981, foi emitida pela CNEN a Autorização Provisória para Operação de Angra

I e realizado o primeiro carregamento do núcleo do reator. Foi concedida também pela

CNEN, a licença para construção de Angra lI.

Nesse mesmo ano, foi iniciada no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

(IPEN), a produção de Geradores de Tecnécio, o mais importante radiofármaco usado pela

medicina nuclear. Foi iniciada também a produção de fontes radioativas seladas para

gamagrafia industrial.
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Em novembro de 1982, mediante comodato de seus bens, o IPEN passou a ser

gerido técnica e administrativamente pela CNEN (CNEN, 1996).

Com indice de nacionalização superior a 98%, começou a operar a usma de

produção de U308 (yellow cake), realizada através da Urânio do Brasil S.A. no Complexo

Minero-Industrial de Poços de Caldas (CIPC). Já em 1983, iniciava-se a operação da

primeira fase da Fábrica de Elementos Combustiveis (FEC), em Resende (RJ).

No final de 1984, entrou em operação comercial a primeira usina nuclear do Pais na

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto.

Em outubro de 1986, foi criado o atual Centro Tecnológico da Marinha em São

Paulo - CTMSP, sob o nome de Coordenadoria para Projetos Especiais. Para atender ás

necessidades experimentais do programa de pesquisa e desenvolvimento do CTMSP, foi

criado em Iperó, no interior de São Paulo, o Centro Experimental Aramar, com o propósito

de promover sistemas nucleares e energéticos para propulsão naval (CTMSP, 2003).

Nessa época, ampliaram-se as salvaguardas, à medida em que os usos pacíficos da

energia nuclear se difundiam; aumentaram também os movimentos mundiais liderados

pelas potências nucleares, aparentemente visando evitar a proliferação de armas nucleares;

surgiam condicionantes inibidoras do acesso às tecnologias de ponta. Através de

mecanismos discriminatórios e imposições restritivas, procurava-se manter um sistema

neo-colonialista tecnológico, a fim de resguardar um mercado que abrangia um comércio

anual de US$ 50 bilhões (CNEN, 1996).

Quase que como resposta às intimidações, mais um marco de destaque do Programa

Autônomo foi atingido. No IPEN, em 1987, deu-se inicio à produção de urânio enriquecido

pelo método de ultra-centrifugação, através de processo inteiramente desenvolvido no Pais

(CNEN,1996)

o Brasil já estava em condições de enriquecer o urànio necessário para seus

reatores de pesquisa e, posteriormente, para suas usinas de potência, o que foi essencial à

continuidade do Programa Nuclear Brasileiro, liberando-o de condicionantes externas.

No momento histórico em que todo o esforço do setor nuclear brasileiro culminou

no domínio da tecnologia de enriquecimento de urânio, habilitando o Brasil a integrar o

seleto grupo de países desenvolvidos que já a dominavam, fomos surpreendidos pelo

trágico acidente radiológico ocorrido em Goiânia.

Em setembro de 1987, uma fonte de césio-137, utilizada em teleterapia, foi

removida de uma clínica abandonada, tendo sua blindagem foi rompida por membros de
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uma comunidade carente. A dispersão do conteúdo radioativo provocou a contaminação de

centenas de pessoas e diversas áreas urbanas, resultando em 4 mortes, demolição de vários

imóveis e em prejuizos econômicos e psicossociais à sociedade local e à população

brasileira como um todo (IAEA, 1998).

A pronta ação da CNEN e o apoio de profissionais de diversas instituições do setor

nuclear possibilitou mitigar em curto prazo as consequências do acidente Em três meses

foi possível restabelecer as condições de normalidade na cidade, severamente afetada tanto

pela radiação quanto pelo medo e preconceito, agravados pela veiculação intensa do evento

na mídia nacional e internacional.

Em agosto de 1988, o setor nuclear foi reformulado. Foi criado o Conselho

Superior de Política Nuclear, com a finalidade de assessorar o Presidente da República na

formulação da Política Nacional de Energia Nuclear (PNEN), e no estabelecimento de

diretrizes governamentais para essa forma de energia; e foram alteradas a estrutura e a

denominação da NUCLEBRÁS, que passa a se chamar Indústrias Nucleares do Brasil S.A.

(INB), e a se dedicar, apenas, às atividades industriais do ciclo do combustível.

Em 1989, a NUCLEN foi transferida para a ELETROBRÁS, e o CDTN para a

CNEN.

Concebido, construido e montado utilizando-se recursos e tecnologia 100%

nacionais, em novembro de 1988, foi inaugurado o reator IPEN-MB/01, constituindo-se

em um marco na área da pesquisa e desenvolvimento de reatores nucleares no Brasil.

2.1.1.7 - Década de 1990

O inicio da década de 1990 foi marcado pelas ações de abertura e transparência do

Programa Nuclear aos diversos segmentos da sociedade brasileira. Foram intensificadas as

pesquisas aplicadas para solucionar problemas onde as técnicas tradicionais não conduzem

a resultados satisfatórios, observando-se o fator custo-beneficio nas decisões sobre o

desenvolvimento de novos produtos e novas linhas de pesquisa.

Iniciou-se um período em que diversos segmentos da sociedade brasileira

começaram a participar, debater, apresentar propostas e visitar as diversas instalações civis

e militares da área nuclear.
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Na área de salvaguardas, radioproteção e segurança nuclear, foram iniciadas ou

reatadas relações com diversos países avançados, intensificando a cooperação

ínternacional.

Em 1990, foi assinado o "Acordo entre a República Federativa do Brasil e a

República Argentina para uso exclusivamente pacífico da energia nuclear", criando a

Agência Brasileiro - Argentina de Contabilidade e Controle de Material Nuclear

(ABACC), visando a intensificação da cooperação bilateral, através do estabelecimento

gradual de um sistema de mútua inspeção de atividades nucleares.

Em 1994, entrou em vigor o Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na

América Latina e Caribe - TLATELOLCO.

Em dezembro do mesmo ano, a CNEN concedeu a Autorização para Operação

Permanente (AOP) para a usina nuclear Angra 1, representando a consolidação do modelo

brasileiro de licenciamento de centrais nucleolétricas.

Em 1995, foi iniciada no IPEN, a produção do radiofármaco Tálio - 201, usado no

diagnóstico das doenças do coração, inclusive na avaliação de infarte. Foi iniciada também

a produção do radiofármaco Samário - 153, usado no alívio de dores das metástases ósseas

(IPEN,2003).

Com o objetivo de suprir a região nordeste com o suporte técnico necessário à

aplicação de técnicas nucleares nos mais diversos segmentos sociais e apoiar o papel

institucional de fiscalização e controle dessas aplicações, em 1996 foi iniciado o projeto de

implantação do Centro Regional de Ciências Nucleares do Norte-Nordeste (CRCN-NO),

em Recife, em cooperação com a FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo

de Segurança e Medicina do Trabalho e com a Universidade Federal de Pernambuco

(UFPE).

Ainda com o objetivo de adequar ao território brasileiro a logistica de radioproteção

e segurança nuclear e reduzir as desigualdades regionais provendo um melhor atendimento

a população, em 1997, foi inaugurado o Distrito de Goiânia, com laboratórios e centro de

informações e treinamento voltados ao suporte técnico na área nuclear da região. Junto

com o Distrito, foi inaugurado o repositório definitivo para os rejeitos radioativos

provenientes do acidente radiológico com o césio-137.

Em \0 de agosto de 1997, foi criada a ELETRONUCLEAR, através da fusão da

área nuclear de FURNAS Centrais Elétricas S.A., responsável pela operação de Angra 1 e

pela construção de Angra 2, com a NUCLEN, empresa de engenharia detentora da
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tecnologia de projeto de Angra 2 e 3, dando origem a uma empresa com a competência e

capacidade técnica nas áreas de projeto, construção e operação de usinas termonucleares

(Eletronuclear, 2003).

Em 1998 teve inicio a operação de um novo Ciclotron no IPEN, que permitiu um

aumento substancial na escala de produção de radioisótopos e radiofármacos, bem como o

desenvolvimento de novos produtos para diagnóstico e radioterapia.

Em 1999 várias mudanças ocorreram na estrutura do Governo. Neste ano a CNEN

passa a ser vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), continuando a

promover a adequação de suas atividades ás necessidades e expectativas de seus clientes,

priorizando os investimentos em áreas produtivas e de maior relevância social, de forma a

ampliar a sua contribuição para a sociedade.

Nesse mesmo ano foi concluído o processo de licenciamento e emitida a

AutorizaçãÇl para Operação Inicial de ANGRA lI, e foi iniciada a construção das

instalações definitivas do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste, no campus

da UFPE.

2. LI.8 -'- Principaisefeitds -do programa nuclear brasileiro

Em todas essas décadas pode-se observar a contribuição da tecnologia nuclear

como alavancadora do desenvolvimento de vários segmentos tecnológicos, contribuindo

para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil. Nesse sentido é importante

mencionar o conhecido "efeito multiplicador" que essa tecnologia proporcionou à

engenharia e à indústria nacional (Alves, 1989).

Dos efeitos mais significativos que foram verificados em decorrência do programa

brasileiro, pode-se destacar: o desenvolvimento e fabricação de novas ligas que não eram

produzidas no Pais; a nacionalização e desenvolvimento de equipamentos mecânicos e

elétricos (válvulas industriais, bombas, equipamentos de instrumentação e controle);

implantação de uma indústria pesada com alto padrão tecnológico, capaz de fabricar

equipamentos de grande peso e volume, com tolerâncias e requisitos extremamente

severos; implantação da filosofia de garantia da qualidade e de todo um sistema de

qualidade; elevação da qualidade dos produtos em decorrência da aplicação de novas

técnicas e processos de fabricação; crescimento da capacidade de exportação da indústria;

desenvolvimento e disseminação de procedimentos técnicos especificos (novas técnicas de
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soldagem, ensaios, fabricação em condições ambientais controladas); introdução no Pais de

técnicas e procedimentos de engenharia até então desconhecidos, como análise de

segurança, análise probabilistica de risco, análise sismica de componentes e de edificações,

projetos de grandes unidades industriais com modelo reduzido, desenvolvimento de

sistemas integrados de gerenciamento da construção e da montagem; e desenvolvimento de

softwares especificos (Alves, 1989).

O Brasil integrou-se á energia atômica em tempo oportuno. A tradição técnico

científica brasileira, modesta em seu inicio, porém de qualidades reconhecidas, muito

contribuiu para que a nação brasileira traçasse um caminho decidido por seu próprio

governo, e não pela forma que lhe foi imposto.

2.1.2 - Configuração Atual

Hoje, a politica nacional de Energia Nuclear está sob a responsabilidade do

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), coordenando ações que visam o fomento á

pesquisa e o desenvolvimento dessa tecnologia. O MCT coordena, também, o Sistema de

Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON) e supervisiona órgãos .de

licenciamento e controle, de pesquisa e desenvolvimento, e os do setor ind::strial, voltados

para as aplicações pacíficas da energia nuclear no País (MCT, 2003).

Fora do âmbito do MCT, fazem parte do setor nuclear o Centro Tecnológico da

Marinha em São Paulo (CTMSP), que atualmente desenvolve pesquisas, estudos

especificos e projetos técnicos sobre a aplicação da tecnologia nuclear na área de geração

de energia e propulsão naval, com atividades realizadas em conjunto com universidades,

órgãos de pesquisas e empresas públicas e privadas; o Ministério de Minas e Energia,

através da Eletronuclear, responsável pela operação e construção das usinas nucleares; o

Ministério da Educação, contribuindo para a formação na área nuclear através de suas

universidades; e empresas e órgãos que de alguma forma lidam com aplicações de técnicas

nucleares na saúde e indústria.

As atividades da Eletronuclear compreendem hoje a operação da Usina Nuclear

Angra 1, com 657 Mw e Angra 2, com 1309 Mw, cujo reator foi criticalizado em julho de

2000. Estas Usinas, em conjunto com Angra 3, também com 1309 Mw e que, no momento,

passa por uma fase de reavaliação do projeto, constituem a Central Nuclear Almirante

Álvaro Alberto (CNAAA), situada na praia de Itaorna, no Municipio de Angra dos Reis.
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A energia nuclear é a terceira fonte mais utilizada para a produção de energia

elétrica no mundo, com 16% de participação na matriz energética, bem próximo da

segunda fonte, a energia hidroelétrica, com 18%. Isto demonstra que a energia nuclear

constitui-se em uma tecnologia madura e comprovada e que permanecerá no balanço

energético mundial por muito tempo (Eletronuclear,2003).

No final de 2000, segundo dados da Agência Internacional de Energia Atômica

(AIEA), havia em operação, em 31 paises, 438 usinas nucleares perfazendo uma

capacidade instalada liquida de 351 GWe. Na mesma época, 31 unidades encontravam-se

em construção em 10 países, com um total de 27.756 MWe líquidos.

Atualmente, observa-se uma maior aceitação pelo público da energia nuclear,

principalmente após constatação de um possivel aquecimento do planeta devido ao efeito

estufa adicional, em parte causado por fontes térmicas convencionais de geração de energia

elétrica.

As usinas nucleares de Angra 1 e 2 respondem pelo abastecimento equivalente a

40% das necessidades do Estado do Rio de Janeiro. A conclusão da Usina Nuclear Angra 3

representará uma valiosa contribuição para o abastecimento de energia do Estado do Rio

de Janeiro e da Região Sudeste. A principal meta da Eletronuclear é minimizar o custo de

produção da energia elétrica de origem nuclear, mantendo os mais elevados padrões de

segurança no projeto, construção e operação das usinas que integram a CNAAA

(Eletronuclear, 2003).

No que se refere às atividades industriais, estas são conduzidas pela Indústrias

Nucleares do Brasil (INB), responsável pelo ciclo do combustível nuclear, e pela

NUCLEBRÁS Equipamentos Pesados (NUCLEP), responsável pela fabricação dos

principais componentes mecânicos para Centrais Nucleares de Potência.

A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) é hoje uma empresa de economia mista,

vinculada ao MCT, com unidades nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais e Rio de

Janeiro, participando ativamente, junto à sociedade brasileira, com o desenvolvimento de

importantes projetos tecnológicos para geração de energia nucleoelétrica.

Respondendo pela exploração do urânio, desenvolve atividades que vão desde a

mineração e o beneficiamento primário até a produção e montagem dos elementos

combustíveis que acionam os reatores de usinas nucleares. O conjunto dessas atividades

constitui o Ciclo do Combustivel Nuclear. A INB atua, também, na área de tratamento
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fisico dos mmerals pesados com a prospecção e pesquisa, lavra, industrialização c

comercialização das areias monaziticas e obtenção de terras-raras (INB, 2003)

É relevante destacar que o Brasil possui uma das maiores reservas de urãnio do

mundo o que permite o suprimento das necessidades domésticas a longo prazo e a

disponibilização do excedente ao mercado externo.

A NUCLEBRÁS Equipamentos Pesados S/A (NUCLEP), outra empresa do setor

ligada ao MCT, foi criada com o objetivo de fabricar componentes pesados para usinas

nucleoelétricas.

A experiência e a sofisticação tecnológica adquiridas nos projetos do setor nuclear

proporcionaram à NUCLEP um elevado nivel de capacitação como indústria de primeira

linha, abrindo novos mercados e participando de parcerias importantes com empresas de

médio e grande portes, em sofisticados projetos nacionais e internacionais.

Atualmente a empresa é referência nacional para desenvolvimento e fabricação de

componentes industriais que complementam a indústria de base do Brasil, com capacidade

de produzir componentes de grande porte e alta tecnologia para a geração de energia

elétrica, atendendo a demanda do setor industrial nacional e internacional por serviços de

fabricação de equipamentos para a indústria pesada, caldeiraria e por processos especiais

de metalurgia e usinagem (NUCLEP, 2003).

Finalizando, a Comissão Nacional de Energia Nuclear é uma autarquia federal

vinculada ao MCT que tem como atribuições: licenciar e fiscalizar as instalações nucleares

e radiativas do Pais; normalizar as atividades do setor; executar e fomentar ações de

pesquisa e de desenvolvimento nas áreas nuclear e afins; e disponibilizar à sociedade as

tecnologias, produtos e serviços resultantes de suas atividades de P&D (CNEN, 2003).

A estrutura organizacional da CNEN é composta de um órgão colegiado (Comissão

Deliberativa) e de órgãos executivos (Presidência, Diretorias, Institutos, Coordenações

Gerais e Distritos).

A Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS) é responsável pelas

ações destinadas a garantir que as atividades nucleares no território nacional sejam

exercidas com segurança para o trabalhador, para o público e para o meio ambiente,

através do desenvolvimento de tecnologia e da garantia da aplicação de normas e

procedimentos, necessários à operação segura das centrais nucleares, das etapas do ciclo do

combustível e das demais ínstalações nucleares e radioativas, e da prevenção e

atendimento a situações de emergências radiológicas e acidentes nucleares e de tratamento
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de rejeitos radioativos. Sendo responsável também por zelar pelas salvaguardas nacionais e

internacionais (CNEN, 2003).

Na área de radioproteção e segurança, a CNEN tem como atribuições principais, o

licenciamento e a fiscalização das instalações nucleares e radiativas existentes no Pais; a

avaliação de segurança e a fiscalização da construção, operação e descomissionamento

seguro de instalações para armazenamento e deposição final de rejeitos radioativos; e a

segurança do transporte de materiais radioativos. Em conjunto com outras entidades

governamentais, proporciona as condições de proteção radiológica e segurança nuclear

para a população e meio ambiente.

A Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (DPO) desenvolve ações no sentido de

garantir a autonomia nacional em setores estratégicos da área nuclear. Para tanto, concentra

esforços na produção de tecnologias para o setor nuclear ligadas à geração de energia

elétrica e às aplicações de técnicas nucleares na medicina, agricultura e indústria. Executa

atividades de P&D na área de reatores nucleares, ciclo do combustivel nuclear,

instrumentação e controle, aplicações de técnicas nucleares, produção de radioisótopos,

gerência de rejeitos radioativos e materiais de interesse nuclear e irradiados, além da

formação e aperfeiçoamento de recursos humanos para o Setor Nuclear. Dedica-se também

ao desenvolvimento de novos produtos e processos para utilização na indústria, medicina e

agricultura, procurando incrementar a transferência de tecnologia para a iniciativa privada.

A Diretoria de Gestão Institucional (DGI) se ocupa da formação de recursos

humanos, dos sistemas de computação e de informação técnico-científica e do apoio

técnico-operacional, oferecendo ainda serviços de informações nucleares à comunidade

científica, estudantes e sociedade em geraL

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), atua em diversos segmentos da

área nuclear. Desenvolve atividades de pesquisa e desenvolvimento, através do Instituto de

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) e do

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), priorizando as aplicações

sociais na medicina, na defesa do meio ambiente, na agricultura, na biotecnologia, e na

geração de energia nucleoelétrica (CNEN, 2002b).

Cabem à Coordenação Geral de Licenciamento e Controle (CGLC) e ao Instituto de

Radioproteção e Dosimetria (IRO) as atividades de regulamentação e fiscalização do setor

nuclear. Esses órgãos são responsáveis por garantir a segurança nuclear, a proteção
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radiológica em prol dos trabalhadores e do meio ambiente, e o gerenciamento seguro dos

rejeitos radioativos (CNEN, 2002b).

A CNEN é uma instituição multidisciplinar que busca prIOrIzar atividades que

resultem na otimização da capacidade cientifica e tecnológica própria, como fator critico

para o desenvolvimento de competências na utilização da energia nuclear, de forma a

ampliar sua contribuição para a sociedade (CNEN, 2001a)

Dentre as áreas de atuação priorizadas pela CNEN, pode-se destacar as áreas de

radioproteção e dosimetria, metodologias analiticas, rejeitos radioativos e efluentes

químicos, qualidade metrológica em radiações ionizantes, ciclo do combustível e reatores

nucleares, radioisótopos e radiofármacos, desenvolvimento de recursos humanos e

informações técnico - cientificas (CNEN, 200Ia).

Na área de radioproteção e dosimetria são desenvolvidas atividades voltadas á

produção de padrões, análises radiométricas e monitoração individual, proteção radiológica

ocupacional e ambiental em instalações nucleares e radiativas. As pesquisas nessa área têm

permitido a otimização das atividades de proteção radiológica ambiental, proteção

radiológica ocupacional e monitoração individual e radioproteção em aplicações médicas.

A área de metodologias analíticas permite a geração de conhecimento e

desenvolvimento de metodologias e técnicas de análise na área nuclear, com ênfase nas

aplicações em saúde, meio ambiente, agricultura e indústria. A multidisciplinaridade da

tecnologia nuclear tem possibilitado pesquisar e desenvolver técnicas e métodos aplicados

na solução de problemas sociais e ambientais, tais como: mapeamento de lençóis freáticos,

monitoração de mananciais hidricos, efeitos da radiação em seres vivos, determinação da

eficiência de adubos, controle de pragas, preservação de alimentos, análise estrutural,

ensaios não-destrutivos, caracterização de materiais, análise por ativação neutrônica,

separação de terras raras de alta pureza, recuperação e purificação de metais e compostos

de efluentes industriais e calibrações com técnicas nucleares.

A área de rejeitos radioativos e efluentes quimicos abrange P&D, incluindo o

tratamento quimico, físico-quimico e biológico e o armazenamento de rejeitos radioativos

e efluentes quimicos gerados pela CNEN e por instalações nucleares e radiativas, centros

de pesquisa, indústrias, hospitais, prestadores de serviços e pessoas físicas, em todo o

território nacionaL

Em qualidade metrológica em radiações ionizantes desenvolve e dissemina padrões

e métodos de medida das grandezas físicas associadas à radiação, estabelecendo a sua
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rastreabilidadc em relação ás cadeias metrológicas nacional e internacional As atividades

dessa área têm permitido a manutenção dos padrões nacionais para medições das radiações

ionizantes e a disseminação dessa padronização para o Pais, garantindo a confiabilidade

dos padrões de referência dos laboratórios de calibração regionais que integram a Rede

Brasileira dc Metrologia das Radiações Ionizantes.

A área referente ás atividades do ciclo do combustivel e reatores nucleares engloba

o desenvolvimento de conhecimentos, tecnologias e protótipos relacionados ao ciclo do

combustivel e a reatores de potência.

Na área de radioisótopos e radiofármacos a CNEN desenvolve e produz

radioisótopos e radiofármacos para uso em medicina, biologia e indústria de

transformação. Os produtos desenvolvidos têm ampla aplicação em diagnóstico, terapia e

esterilização, e apresentam uma demanda comerciál crescente. Nos últimos anos, a CNEN

tem investido em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, visando a diversificação

de seu portfólio em busca da autonomia nacional nesta área.

Apoiando atividades de pesquisa no Brasil, a CNEN investe no desenvolvimento de

recursos humanos, oferecendo bolsas, estágios, cursos de extensão e pós-graduação,

contribuindo para o desenvolvimento, ampliação e consolidação das atividades de P&D da

área nuclear no Pais, assegurando a renovação, a evolução e a li .iilsferência dos

conhecimentos adquiridos pelas equipes de pesquisa.

Na área de informações técnico-cientificas, a CNEN conta com centros de

documentação e informação com expressivos acervos de livros, periódicos, relatórios

técnico-cientificos, relatórios de análise de segurança de instalações nucleares, teses e

dissertações, normas técnicas e a memória técnico-científica das atividades nucleares no

Pais. Esses acervos, juntamente com as bases de dados bibliográficos operadas pelo Centro

de Informações Nucleares (CIN) da CNEN e os conhecimentos do seu corpo técnico,

compõem a maior parte do capital intelectual da energia nuclear no Brasil, colocado á

disposição da comunidade cientifica brasileira e internacional

Para o cumprimento de sua missão, que é a de "Garantir o uso seguro e pacifico da

energia nuclear; desenvolver e disponibilizar tecnologias nuclear e correlatas, visando o

bem estar da população", combinando tecnologias e habilidades de seu dominio, a CNEN

tem como pontos fortes o constante contato com novas tecnologias, a estreita relação com

universidades brasileiras, a capacidade para condução de grandes projetos, a infra-estrutura
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instalada e o reconhecimento nacional e internacional quanto ao desenvolvimento de

tecnologias e aplicações da energia nuclear (CNEN, 2001a)

2.2 - O processo de planejamento da CNEN

2.21 - Considerações iniciais

2.2 1. 1 - EstratégIa

A palavra estratégia existe há várias décadas. Ao longo desse periodo foram várias

as tentativas para se chegar a um entendimento sobre a melhor definição para o termo, não

existindo atualmente um consenso referente á questão.

Várias definições são apresentadas por especialistas da área de planejamento, cada

uma dentro de um determinado contexto. Essa variabilidade pode ser vista como

consequência da existência de várias escolas de planejamento estratégico e dos diversos

enfoques adotados por essas escolas para definir e apresentar a estratégia.

Na revisão da literatura sobre o assunto são encontradas basicamente cinco

definições diferentes para a palavra estratégia (Mintzberg et alli, 2000).

A maior parte dos livros-texto sobre esse assunto define a estratégia como um

plano, ou algo equivalente (um caminho a ser percorrido, uma direção, um guia de ação

para o futuro). Dessa forma, ela é vista como um caminho pretendido, sendo voltada para o

futuro.

Em outras definições, a estratégia é um padrão, uma consistência de

comportamento ao longo do tempo. Sendo assim, essa definição olha mais para o passado,

como um caminho realizado.

Essas duas primeiras definições também podem ser vistas como estratégia

pretendida (plano) e estratégia realizada (padrão). As duas até podem ser confundidas, mas

a prática toma evidente que as estratégias pretendidas nem sempre são realizadas. No

mundo real, a maioria das experiências mostra a necessidade de adaptação de uma

estratégia durante o percurso de sua execução.

A terceira definição diz que a estratégia é uma posição. No último ciclo de

planejamento estratégico da CNEN, os componentes estratégicos da Instituição

evidenciaram sua atuação em atividades correlatas, o que foi explicitado no
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estabelecimento da Missão institucional "Garantir o uso seguro e pacifico da energia

nuclear; desenvolver e disponibilizar tecnologias nuclear e correlatas, visando o bem estar

da população".

A atuação em tecnologias correlatas pode ser vista como uma mudança estratégica

para a CNEN, uma vez que essa mudança aumentou a oferta de produtos e serviços,

intensificou parcerias e tem buscado diversificar as formas de financiamento de algumas

atividades da Instituição.

A estratégia também pode ser vista como uma perspectiva, isto é, a maneIra

fundamental de uma organização fazer as coisas. Como perspectiva a estratégia olha para

dentro da organização, ao contrário da estratégia como uma posição. A CNEN atua

desenvolvendo tecnologias correlatas sem problemas porque sua posição está em

conformidade com a perspectiva existente. Para mudar sua perspectiva, seria necessário

que a CNEN executasse atividades que não estivessem relacionadas com aplicações da

energia nuclear, segurança, pesquisa ou tecnologia.

Por último, estratégia também é definida como um truque, um "artifício"

específico para enganar um oponente ou concorrente. Uma empresa pode adquirir um

grande terreno só para dar impressão de que planeja expandir sua capacidade,

desencorajando seu concorrente de construir u",a nova fábrica. Nesse caso, a estratégia é

um truque, pois a intenção real da empresa é a ameaça, e não a expansão em si.

Apesar de todas as definições apresentadas mostrarem enfoques quase distintos

para a estratégia, existem algumas áreas gerais de concordância a respeito da natureza da

estratégia (Chaffee, 1985):

+ a estratégia diz respeito tanto à organização como ao ambiente (é impossivel

separar organização e ambiente);

+ a essência da estratégia é complexa (as mudanças tomam a sua essência

desestruturada, não-programada, não-rotineira e não-repetitiva);

+ a estratégia afeta o bem-estar geral da organização (a importância das decisões

estratégicas afeta o bem-estar da organização);

+ a estratégia envolve questões tanto de conteúdo como de processo (a estratégia

inclui os processos pelos quais as ações sâo decididas e implementadas);

+ as estratégias existem em níveis diferentes (estratégia corporativa e estratégia de

negócios);
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• a estratégia envolve vários processos de pensamento (conceituais e analíticos).

No ambiente organizacional a estratégia de alguma forma promove a coordenação

das atividades, focalizando os esforços das pessoas envolvidas. Por outro lado, se esse

esforço é demasiadamente focalizado, a organização pode deixar de "enxergar" novas

possibilidades Embora a direção proporcionada pela estratégia seja importante, uma vez

que mapea o curso de uma organização em seu ambiente, seguir um curso predeterminado

pode ocultar perigos em potencial (Mintzberg el aUi, 2000).

Quando se fala em estratégia deve-se ter em mente que, como toda teoria, estratégia

é uma simplíficação necessária para reduzir a ambigüidade e prover ordem. No entanto, é

uma simplificação que necessariamente distorce a realidade. O ser humano se desenvolve

melhor quando pode conceber algumas coisas como certas, pelo menos por algum tempo.

Nesse sentido, estratégias e teorias estão na mente das pessoas apenas como representações

da realidade, podendo ter um efeito de informação falsa ou distorção(Mintzberg el alli,

2000).

Daqui para frente, não seria possível continuar utilizando a palavra estratégia sem

definir claramente o enfoque adotado para o conceito no trabalho de díssertação,

principalmente depois de mencionar tantas definições quase que distintas. A natureza dos

objetivos da dissertação mostra que é mais adequada a utilização da definição de estratégia

adotada pela Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ), contida no glossário

da publicação referente aos Critérios de Excelência 2002.

Estratégia - O caminho escolhido para poSIcIOnar a organização de forma
competitiva e garantir sua sobrevivência no longo prnzo, com a subseqüente
definição de atividades e competências interrelacionadas para entregar valor de
maneira diferenciada às partes interessadas. É um conjunto de decisões que
orientam a definição das açõcs a screm tomadas pela organização. As estratégias
podem ser construídas ou conduzir a novos produtos, novos mercados, crescimento
das receitas, redução de custos, aquisições, fusões e novas alianças ou parcerias. As
estratégias podem ser dirigidas a tornar a organização um fornecedor preferencial,
um produtor de baixo custo, um inovador no mercado e/ou um provedor de serviços
exclusivos e individualizados. As estratégias podem depender ou exigir que a
organização desenvolva difcrentes tipos de capacidades, tais como; agilidade de
resposta, individualização, compreensão do mercado, manufatura enxuta ou virtual,
rede de relacionamentos, inovação rápida, gestão tecnológica, alavancagem de
ativos e gestão da informação (FPNQ, 2002).

2.2.1.2 - Planejamento estratégico
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Existe uma infinidade de ferramentas e metodologias utilizadas atualmente com a

finalidade de auxiliar processos de planejamento estratégico, em função da vasta literatura

sobre o assunto. Cada organização utiliza as que mais lhes parecem convenientes, pois não

existe um consenso sobre a metodologia "dominante" (Mintzberg el alli, 2000).

Vários administradores lamentam a falta de algum tipo de paradigma "dominante".

É comum a tendência de se buscar uma metodologia de planejamento adequada para todos

os casos. No entanto, existe na literatura atual sobre administração a tendência de se tornar

obsoleto o que não se enquadra como o "mais recente", "a última palavra em gestão" e o

"mais quente", oferecendo aos leitores o novo e trivial no lugar do velho e do importante.

Essa grande quantidade de metodologias torna complexo e penoso o processo de escolha

dc uma metodologia "mais adequada" a uma organização cspecifica (Mintzberg el alli,

2000).

Tento em vista que o foco dessa dissertação está na avaliação do desempenho

global com base no planejamento estratégico da CNEN, o presente capitulo limitar-se-á à

teoria de planejamento aplicada na organização, discutindo, com o devido embasamento

teórico, todas as fases do processo utilizado no planejamento estratégico da Instituição.

2.2.2 - O Planejamento estratégico da CNEN

2.2.2.\ - Contexto

No mundo inteiro, as mudanças econômicas e sociais ocorridas nas últimas décadas

do século XX colocaram as instituições públicas e privadas diante do desafio de se adaptar

a um universo mais complexo, diverso e em constante mudança.

Essas transformações refletiram na necessidade de reestruturação do papel do

Estado e modernização das formas de gestão pública, abandonando a posição do Estado

assistencialista e voltado para a produção de bens c serviços.

No final de 1995, o governo brasileiro iniciou seu Projeto de Reforma do Aparelho

do Estado. O projeto enfatizava a proposta de redução do tamanho do Estado, tendo como

principio básico diferenciar aquilo que deve ser feito pelo poder público e o que deve ser

deixado aos outros setores. Dessa forma, o projeto tinha como uma de suas funções básicas

promover o enxugamento de suas atividades relacionadas com a regulação de mercado e
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produção de bens e serviços, direcionando a função do ESlado para investimentos sociais e

fiscalização de atividades econômicas

Neste contexto, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, de 1995,

definia o aparelho do Estado como composto de Núcleos Estratégicos e Agências

Executivas Os demais órgãos da administração pública, no escopo da reforma, seriam

reestruturados a fim de cumprirem o papel de Organizações Sociais ou, dependendo do

tipo de atividade, poderiam ser transferidos para o setor privado.

Como órgão da administração pública, por conseguinte inserida no contexto das

reformas, ficou claro para a CNEN a necessidade de realizar um amplo debate na

organização sobre o tema e seus impactos na Instituição. Era preciso se preparar para as

eventuais mudanças estruturais procedentes de seu enquadramento no projeto.

Adicionalmente, observa-se um considerável aumento das atividades nucleares no

Brasil, decorrente do avanço do programa nuclear brasileiro, incluindo a expansão da

utilização de inúmeras técnicas nucleares aplicadas nos campos da indústria, meio

ambiente, agricultura e saúde.

No mesmo período, a organização realizou de seu primeiro Programa Avançado

para Gestores (pAG-l), através de contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O

programa, que foi direcionado ao corpo gerencial, e teve como principal caracteri~t!ca o

treinamento aplicado ao contexto da organização, permitindo que os gestores levassem

para o ambiente acadêmico uma ampla discussão sobre a atuação institucional.

No programa foram identificadas pelos gestores as seguintes necessidades: debate

sobre o futuro desejado para a CNEN, desenvolvimento de um processo de planejamento

estratégico institucional, criação de mecanismos de avaliação da qualidade dos produtos e

serviços prestados pela Instituição, valorização da cultura organizacional, integração de

todas as áreas e criação de uma identidade organizacional (Sabóia e Xavier, 2002).

A Instituição identificou ainda que, para atender á demanda da sociedade por

organizações mais efetivas e eficientes, seria necessário estabelecer um processo de

discussão sobre suas atividades, visando o direcionamento de suas ações internas para a

prestação de um serviço público moderno, profissional, eficiente e voltado ao atendimento

da demanda dos cidadãos.

Para que pudesse enfrentar esses desafios, a direção da Comissão decidiu

implementar o Projeto "Repensar a CNEN", que deu inicio ao processo de planejamento da

Instituição O projeto teve o apoio técnico da Fundação Getúlio Vargas.
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o planejamento estratégico foi implementado através das seguintes etapas análise

interna, cenários, identificação dos stakeholders, identificação dos requisitos dos clientes,

definição dos componentes estratégicos (missão, visão, negócio, valores, falores críticos de

sucesso e um conjunto de diretrizes e objetivos estratégicos) e identificação e

caracterização dos macroprocessos da instituição.

22.22 ~ Características do processo

o planejamento estratégico foi implementado tendo como parâmetro que deveria

ser um processo dinâmico e sem duração definida, incorporando novos elementos em

função de mudanças no contexto externo e necessidades da CNEN, e tendo as seguintes

premissas básicas (CNEN, 2001a)

,"* processo construtivista - cada etapa foi concebida em função dos resultados

anteriores e do contexto relativo ao ambiente;

,"* processo participativo - ampla participação do corpo gerencial, com a abertura

do processo para todos os servidores na discussâo interna das propostas

apresentadas para avaliação, incorporando as contribuições pertinentes nos

resultados de cada etapa;

,"* foco no c1iente-cidadão - levar melhorias ao usuário direto (cliente) das

atividades exercidas pela Instituição e ao beneficiário final (cidadão /

sociedade);

'''* foco em resnltados - toda atividade, ação, projeto e iniciativa promovida pela

CNEN deveria ter resultados que possam ser medidos e avaliados.

A estratégia utilizada para a implementação do processo de planejamento

estratégico teve como base os seguintes tópicos (Sabóia e Xavier, 2002):

,"* elaboração de modelo inicial pela alta direção da Instituição e por especialistas

das áreas de planejamento e recursos humanos, com apoio técnico da FGV;

'... validação do modelo inicial pelo corpo gerencial, dentro de um processo de

treinamento gerencial aplicado, através da continuidade do Programa Avançado

de Gestores (PAG-2);

,'* consolidação de um modelo preliminar;
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,"* abertura do processo para todos os servidores da organização, incorporando as

sugestões do corpo funcional nos resultados do modelo estabelecido pejos

gestores da Instituição;

".. consolidação do conjunto de orientações estratégicas da CNEN.

2.2.2.3 - Análise interna

Decidiu-se que o pnmelro passo do planejamento estratégico sena fazer um

diagnóstico da situação da empresa, envolvendo o sistema gerencial.

Para determinar os pontos fortes e os pontos fracos da organização, a questão básica

orientadora para a análise do ambiente interno não é "o que é que nós fazemos bem ou

mal?" e sim "o que é que estamos fazendo melhor ou pior do que qualquer outro?" (Stoner,

1985)

Para responder a essa questão foi necessário adotar um referencial externo para a

análise interna da organização. Os referenciais utilizados foram os critérios de excelência

do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), que foi a base para a avaliação e

desenvolvimento dos pontos fortes e as oportunidades de melhoria na atuação da CNEN.

Os critérios de excelência do PNQ constituem u... modelo sistêmico de gestão

adotado por várias organizações de "classe mundial". São construídos sobre uma base de

fundamentos essenciais para a obtenção da excelência do desempenho (FPNQ, 2002).

Em 1998, os critérios de excelência referiam-se à:

'... liderança,

,"* planejamento estratégico,

,"* foco no cliente e no mercado,

".. informação e análise,

,'* gestão de pessoas e

'... gestão de processos.

Cada critério de excelência está subdividido em itens, cada um deles possuindo

seus requisitos específicos. Para cada requisito são formuladas questões que têm por

finalidade provocar a reflexão das práticas aplicadas nos processos da organização.

Para cada item dos critérios de excelência do PNQ foram identificados pontos

fortes e oportunidades de melhoria para a CNEN. Por exemplo, para o critério "informação
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e análise", no item "análise critica do desempenho da organização", foi identificado como

ponto forte as "reuniões anuais de avaliação", e a oportunidade de melhoria a "inexistência

de um processo estruturado de análise critica do desempenho da organização".

Como resultado da análise interna foi estabelecido um conjunto abrangente de

pontos fortes e oportunidades de melhoria para todos os itens dos critérios de excelência do

Prêmio Nacional da Qualidade

2.2.24 - Cenários

Durante o processo de planejamento, foi realizada a avaliação do ambiente externo

para a organização, com levantamentos das ameaças e oportunidades no âmbito nacional e

internacional. Essa etapa foi denominada "estabelecimento de cenários".

Os cenários são considerados os quadro referenciais que descrevem situações

futuras alternativas que, se efetivadas, terão como impacto transformações no setor e nos

diferentes segmentos onde a instituição atua. É ainda uma ferramenta para ordenar a

percepção sobre ambientes alternativos futuros. Não são adivinhações, são veículos para

ajudar a pensar no futuro, frente a ímagens alternativas (FGV, 1998c).

Foram determinados os segmentos mais relevantes para a avaliação desses cenários,

frente ao escopo de atuação e realidade da Instituição. No caso da CNEN considerou-se:

,,. governo e sociedade,

'" tecnologia,

,,. pessoas e

'" mercados / clientes / produtos.

Para cada segmento foram identificadas as tendências mais prováveis para os

próximos anos, no Brasil e no mundo, e para cada tendência foram avaliados seus impactos

na CNEN, assim como as ameaças e oportunidades decorrentes dessas tendências (CNEN,

2001a).

A fim de que as tendências fossem identificadas, foram elaboradas questões

referentes a cada segmento considerado. Por exemplo, para o segmento "mercado / clientes

/ e produtos" foi introduzida para reflexão, dentre outras, a seguinte questão: "que

mudanças mais significativas deverão ocorrer no mercado onde atuamos e como se

refletirão na CNEN?". No caso do exemplo citado, uma das tendências identificadas foi a

"quebra do monopólio".
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Essas tendências foram tomadas como referência para a determinação dos

respectivos impactos na atuação da Instituição, e esses impactos, por sua vez, servIram

como base para a identificação das ameaças e oportunidades para a CNEN.

No exemplo da tendência "quebra do monopólio", foi identificado como impacto a

"reestruturação das atribuições legais da CNEN". Esse impacto, se confirmado, traria como

conseqüência a "perda de pessoal especializado" como ameaça, e o "surgimento de novos

mercados" como oportunidade para a organização.

Foi identificado para cada segmento um amplo conjunto de tendências, impactos,

ameaças e oportunidades, que serviu como subsídio para a elaboração das diretrizes e

objetivos estratégicos da Instituição.

2.2.2.5 - Identificação das partes interessadas (stakeholders) - expectativas e trocas

De acordo com a norma NBR ISO 9001, a definição mais adequada para

stakeholders é a seguinte: um individuo ou grupo de individuas com interesse comum no

desempenho da organização e no ambiente em que opera. A maioria das organizações

possui as seguintes partes interessadas: (1) os clientes, (2) a força de trabalho, (3) os

acionistas e os proprietários, (~) os fornecedores e (5) a comunidades e a sociedade (FGV,

1998b).

As seguintes perguntas foram utilizadas para auxiliar no processo de identificação

dos stakeholders da CNEN: Quem depende da atuação da Instituição? Quem é afetado por

nossa atuação? Quem é influenciado por nossa atuação? Quem pode ser prejudicado, ou

destruído, por nossa atuação? Quem sentirá "na carne" nossas omissões, falhas ou

vacilações? Quem controla ou influencia nossa atuação?

Baseado nessas questões foram discutidos, analisados e caracterizados os

"stakeholders" da CNEN. Foi identificada ainda a percepção da CNEN em relação a cada

parte interessada, tentando considerar a imagem que a instituição passa para cada uma.

Os stakeholders foram agrupados nas seguintes categorias: órgãos supervisores I

controladores, órgãos supervisionados I controlados, clientes, parceiros, fornecedores,

força de trabalho, associações I sindicatos I ONG's, entidades estrangeiras I internacionais

e sociedade. Para cada stakeholder identificado nessas categorias, foram determinadas as

expectativas e trocas: o que eles esperam da CNEN, o que a CNEN fornece e o que a

CNEN recebe (CNEN, 2001a).
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222.6 - Identificação dos requisitos dos clientes

No processo foram identificados ainda os requisitos esperados pelos clientes de

produtos e serviços da instituição, tomando-se como referência o portfólio de produtos e

serviços da CNEN.

Foram identificados os clientes específicos para cada produto do portfólio,

definindo ainda os requisitos esperados por cada um deles. Por exemplo: para os produtos

radioisótopos, radiofármacos, substâncias marcadas e kits de marcação; fornecidos para

clínicas, hospitais, laboratórios e centros de pesquisa; são exigidos por esses clientes a

garantia do fornecimento, qualidade do produto, qualidade do atendimento, prazo e preço

(CNEN,200Ia).

2.2.2.7 - Componentes estratégicos

2.2.2.7.1 - Missão

A missão é a referência básica á razão de ser da organização. Seu alvo existencial

para o qual convergem todas as ações (Matos e Chiavenato, 1999).

Para definir-se a missão, deve-se olhar um pouco os desdobramentos do negócio da

Instituição em termos de suas áreas de atuação, seus produtos e serviços, bem como seus

clientes imediatos e finais. A formulação da missão deve contemplar a filosofia básica, os

valores e um pouco da cultura da organização. Deve caracterizar a essência da existência

da Instituição, balizada em seus clientes atuais e potenciais. A missão é ainda um guia para

avançar o empreendimento no contexto da visão, exercendo função orientadora e

delimitadora da ação organizacional (FGV, 1998c).

Para que fosse estabelecida a missão da CNEN, foram levadas em consideração as

seguintes questões: Qual a razão de ser da Instituição? Qual a natureza do negócio da

CNEN? Em que tipo de atividade deve concentrar seus esforços?

Dentro desse escopo, a definição da missão acaba sempre resultando na priorização

das árcas de atuação em que devem ser aplicados os recursos destinados á organização,

focalizando atenção nas escolhas principais, impulsionando o contexto para resultados e
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refletindo o foco nos clientes, funcionários, fornecedores, parceiros c comunidade (FGV,

1998b)

Observando os parâmetros descritos, a missão da CNEN foi definida da seguinte

forma: "Garantir o uso seguro e pacifico da energia nuclear; desenvolver e disponibilizar

tecnologias nuclear e correlatas, visando o bem estar da população"

2.22 72 - VIsão

A visão deve expressar o propósito da Instituição, incluindo os anseios quanto a seu

futuro, em um horizonte de 5 a 10 anos, tendo como alicerce suas crenças, missão e

ambiente da organização Ela formula essa evolução pretendida, devendo ser estabelecida

olhando-se para o futuro, e ser vista como um desafio dificil, mas não impossível (FGV,

1998c)

A visão deve ser difundida interna e externamente para ganhar compreensão,

envolvimento e comprometimento de todas as partes interessadas, mostrando uma imagem

viva de um futuro ambicioso e desejáveL Deve levar a um estado superior ao atual, em

algum aspecto importante. Esse estado futuro desejável deve ser expresso de forma

graudiosa, clara, envolvente, fácil de memorizar, estratégica, compatível com os valores

organizacionais e sintonizada com as necessidades dos clientes (FGV, 1998c).

Baseada nesses parãmetros e tentando responder á pergunta, "qual é o futuro

desejado?", a CNEN chegou á seguinte formulação para sua visão: "Ser referência

internacional na garantia do uso seguro e no desenvolvimento da energia nuclear para

atender às necessidades da sociedade, conquistando o seu reconhecimento".

2.2.2.7.3 - Negócio

O negócio é a definição mais sucinta do que faz ou de qual é o âmbito de atuação

de uma determinada instituição, sendo que as melhores definições utilizam poucas

palavras, que sintetizam tudo. O negócio deve ainda cobrir atividades atuais e futuras, além

de especificar produtos, serviços, alvos de mercado (FGV, 1998c).

As questões utilizadas para buscar a definição desse componente estratégico foram:

"Em que negócio eu estou? O que eu produzo?". Levando em consideração que o negócio

deve ser expresso em termos do usuário final, satisfazendo uma necessidade e competência
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distinta. Chegou-se á seguinte definição de negócIo para a CNEN "Energia nuclear:

segurança, pesquisa, tecnologia e aplicações"

22.2.7.4 - Valores

Os valores são as principais expectativas e entendimentos que descrevem como os

servidores da organização se comportam, expressando os princípios como referenciais para

a evolução das relações na instituição. Esse componente estratégico estabelece ainda as

bases ética e moral para todas as decisões dentro da organização, definindo as linhas

divisórias que devem ser respeitadas pelo corpo funcional, mesmo em periodos de

adversidade (FGV, 1998c).

Dessa forma, foram estabelecidos para a CNEN os seguintes valores: competência

técnica, cultura de segurança, espíríto empreendedor e responsabílidade social.

2.2.2.7.5 - Fatores críticos de sucesso

Os fatores criticos de sucesso determinam os pontos que devem ser monitorados

para assegurar que as decisões estratégicas se concretizem., indicando as poucas variáveis

que precisam ser controladas para se garantir o sucesso de um empreendimento (FGV,

1998c).

Baseado nesses parâmetros e tentando responder á pergunta, "qual o segredo do

sucesso desse ramo de negócio?", foram identificados para a CNEN os seguintes fatores

criticos de sucesso: "atualização tecnológica, competência, credibilidade, gestão da

informação e valorização do servidor".

22.2.7.6 - Diretrizes e objelivos estratégicos

As diretrizes e objetivos estratégicos foram delineados de maneira a contemplar os

direcionamentos indicados pelos demais componentes estratégicos descritos, e

principalmente os resultados da análise interna e externa, as análises sobre as expectativas

e trocas da CNEN com seus stakeholders e os requisitos dos clientes da Instituição.

Especificamente com relação às análises interna e externa, os pontos fortes podem

ser utilizados para neutralizar as ameaças e potencializar as oportunidades identificadas, o
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que poderá ser possível através de díretrizes e objetivos consístentes e bem elaborados. Da

mesma forma, podem ser estabelecidos objetivos que permitam combater os pontos fracos

da Instituição frentes ás ameaças do ambiente externo.

Resumidamente, essa abordagem propõe um modelo de formulação de estratégia

que busca conciliar capacidades internas com as possibilidades externas, dando ênfase ás

avaliações de situações, internas e externas, através da noção de SWOT (strenghts,

wealmesses, opportunities e threats) (Mintzenberg et aI/i, 2000)

As diretrizes são definições abrangentes, facadas nos componentes estratégicos que

indicam rumos, direção, orientações sobre os caminhos para onde deve ir a organização

(FGV,1998b).

Os objetivos estratégicos foram estabelecidos como desdobramento das diretrizes,

traduzindo situações ou resultados a serem alcançados, indicando ainda melhorias, ganhos

e mudanças. Fornecem as bases para o estabelecimento de metas e ações que conduzam

aos resultados pretendidos. Os objetivos podem estar relacionados ao cumprimento da

missão institucional e ao atendimento aos clientes ou aos processos de trabalho, devendo

expressar um resultado mensurável e realístico, não uma ação. Os objetivos devem estar no

âmbito de responsabilidade da área (FGV, 1998b).

Com base nessas informações, foi estabelecido um conjunto de 10 diretrizes, e para

cada uma, um elenco de objetivos estratégicos considerados suficientes ao cumprimento

das mesmas.

As diretrizes e objetivos estratégicos estabelecidos estão descritos no capítulo 3, e

serão objetos de estudo na aplicação do modelo da FPNQ para a elaboração do sistema de

medição do desempenho global da CNEN.

2.2.2.8 - Macroprocessos

O macroprocesso se configura como um módulo organizacional único responsável

por impactos definidos ou esperados no ambiente de uma determinada clientela, sendo

composto por um elenco limitado de transações responsáveis pelo atendimento de suas

demandas. Os produtos e serviços disponibilizados por um macroprocesso são os

instrumentos especificos projetados com o objetivo de atendimento de expectativa

previamente identificada. Os macroprocessos podem ser entendidos também como

instrumentos através dos quais uma organização cumpre sua missão (FGV, 1998a).
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Os macroprocessos são formulados a partir da identificação das transações que lima

organização realiza com seus clientes, ou seja, todas as operações necessárias e suficientes

á disponibilização de um determinado serviço ou produto a uma clientela especifica (FGV,

1998a)

Para definir os macroprocessos da CNEN, foram identificados todos os clientes

diretos da instituição, na prestação dos serviços e na disponibilização de produtos,

definindo os requisitos e avaliando a eficácia do atendimento praticado pela organização

No caso dos serviços de intervenção do Estado como licenciamento, fiscalização e

outros, a clientela considerada foram os órgãos que são objetos da ação de intervenção, ou

seja, a clientela que interage diretamente com a Instituição Nesse caso, a sociedade se

apresenta como beneficiária final e agente da intervenção.

Foram indicados ainda, para cada conjunto de clientes, os produtos e serviços

disponibilizados nas transações diretas com estes. Em seguida, foram identificados os

beneficios que justificam a disponibilização desses produtos e serviços pela CNEN,

explicitados em duas perspe~tivas: beneficio para o cliente e objetivo institucional.

Para caracterizar melhor o beneficio para o cliente, procurou-se utilizar o "nível de

impacto na organização do' cliente" do serviço prestado ou do produto disponibilizado.

Esses impactos foram identifica';l>s a partir das seguintes áreas da organização do cliente:

meios, quando os produtos da CNEN se apresentam como insumos que serão agregados

aos produtos e serviços disponibilizados pela organização-cliente; processos, quando os

produtos e serviços disponibilizados pela CNEN condicionam a engenharia dos processos

da organização-diente; serviços, quando os produtos e serviços disponibilizados pela

CNEN condicionam a engenharia dos produtos ou serviços da organização-cliente;

atendimento, quando os produtos e serviços disponibilizados pela CNEN condicionam a

engenharia do atendimento da organização--eliente (FGV, 1998a).

Para os produtos e serviços disponibilizados pela CNEN diretamente a pessoas

fisicas, sem a participação das organizações como intermediárias, os impactos foram

definidos como não-aplicáveis. Para exemplificar esse caso, pode-se tomar como

referência o macroprocesso "informação pública na área nuclear", em que o serviço é

disponibilizado na maioria das vezes para pessoas fisicas.

No caso dos beneficios relacionados com o objetivo institucional, decorrentes das

atribuições legais previstas na lei de criação da CNEN, os mesmos foram tratados como
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beneficios esperados da presença do Estado no equacionamento das questões-chave da área

nucleat

A partir de um conjunto preliminar de macroprocessos, teve inicio a caracterização

de cada um em função do tipo de serviço predominante, componentes da missão, funções

executadas e ação da CNEN.

A caracterização em função do tipo de serviço predominante, visava identificar as

categorias de serviço público em que melhor se enquadra o serviço prestado ou o produto

disponibilizado. Para o trabalho foram utilizadas as seguintes categorias de serviços

públicos

'... transação de serviços,

". venda de produtos,

' relacionamento,

' contribuição social,

'... obrigação legal,

' cooperação interinstitucional e

' interveniência institucional.

Na caracterização em função dos componentes da missão foram identificadas as

idéias-força da missão da CNEN que são melhor suportadas pelo macroprocesso. No caso

da missão da CNEN, as idéias-força utilizadas foram:

I uso seguro,

' uso pacifico,

' desenvolver tecnologias nuclear e correlatas,

' disponibilizar aplicações e

' bem estar da população.

Na próxima caracterização foram identificadas as funções executadas pela CNEN

para disponibilização dos produtos ou prestação de serviços por meio do macroprocesso

Foram destacadas as seguintes funções:

". marketing,

11'" pesquisa,

". desenvolvimento,

lll'" ensino,

". produção,
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' comercialização,

, prestação de serviços,

,,* normalização,

'..... verificação / fiscalização / auditoria e

,'* controle

Por fim, com relação á ação da CNEN, foram identificadas as áreas de ação da

Instituição, relativamente às diversas formas de como a organização contribui no

desenvolvimento do setor nuclear do Pais:

,'* executando ações produtivas,

,'* fomentando ou capacitando o setor, ou

'... intervindo com o poder de Estado nas relações de produção e consumo.

Neste tipo de caracterização, cada área de ação da CNEN foi subdividida em

categorias. Os macroprocessos foram caracterizados em:

' execução (monopólio ou não monopólio),

' fomento (educação e/ou P&D),

110+ capacitação (cursos e/ou consultoria/assistência e/ou informação) e

'.. intervenção (poder de Estado).

Após uma ampla discussão referente á caracterização de cada macroprocesso, o

conjunto preliminar foi reavaliado, sendo posteriormente realizado um rearranjo destes

através de um trabalho de adequação do conjunto.

Ao conjunto final de macroprocessos da CNEN foram incorporadas informações

auxiliares referentes ao escopo e relações de cada macroprocesso com o conjunto.

O conjunto final foi composto pelos seguintes macroprocessos:

'.... Licenciamento, normas, certificação e controle;

'.. Rejeitos radioativos;

,,* Respostas a emergências radiológicas e nucleares;

,,* Desenvolvimento de recursos humanos;

' Reatores nucleares, ciclo do combustível e geração de energia;

' Qualidade metrológica em radiações ionizantes;

' Radioisótopos e radiofarmacos;

' Salvaguardas nucleares;



'... Serviços de informações técnico-científicas;

".. Serviços de radioproteção e dosimetria,

".. Serviços de irradiação e aplicação de radioisótopos,

".. Sistemas de controle e instrumentação nuclear;

".. Ensaios e análises;

' Informação pública na área nuclear;

' Desenvolvimento cientifico;

' Desenvolvimento tecnológico;

' Produtos e serviços tecnológicos.

A fim de ratíficar o conjunto estabelecido, foi realizado ainda um estudo do modelo

de interdependência dos macroprocessos da CNEN, através do mapeamento das relações

internas dos mesmos. A finalidade do mapeamento da interdependência interna dos

macroprocessos é a de explicitar a magnitude das relações intersistêmicas do modelo.

Foi realizada então a avaliação da rede de interdependência entre os

macroprocessos, com a intenção de explicitar as "tensões-forças" que justificariam ou

facilitariam eventuais agrupamentos entre eles.

Para tanto, foram construídas matrizes de inter-relacionamento de duplas de

macroprocessos, atribuindo valores ponderados que representassem o grau de inter-relação

entre eles. Foram tomadas como referência as áreas de gestão potencialmente mais

representativas, selecionadas previamente e denominadas "arenas'" Para cada arena foi

estabelecido um peso, em função de sua representatividade.

Foram consideradas as seguintes arenas:

'... gestão de serviços (clientela e impacto no usuário),

".. gestão de processos (tecnologia, função e papel do estado),

' gestão de demanda (recursos estratégicos) e

' gestão de recursos (informações e logisticos críticos).

O produto final desse trabalho foi um conjunto de matrizes referentes ao

relacionamento dos macroprocessos, definindo um valor para a "força-tensão" de cada

dupla Uma tabela final com todos os valores foi elaborada, onde foram destacados os

índices de "força-tensão" mais representativos.
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Figura 2 - Espaço de atuação da CNEN
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Em função dos índices maís representativos, foí elaborado um díagrama com a

representação do modelo explicativo da interdependência entre os macroprocessos,

mostrado na Fíg. I (Rede de interdependência dos macroprocessos da CNEN)

Com base nesse diagrama, foi elaborada a Fig. 2, que determina o espaço de

atuação da CNEN, estabelecendo quatro conjuntos de macroprocessos (segurança,

produtos e serviços, desenvolvimento e capacitação), dispostos em função da atuação

institucional e dos seguintes contextos Governo, Estado, Sociedade e Mercado.

Analisando o conjunto de etapas para o estabelecimento dos maeroprocessos e as

caracteristicas dos parâmetros envolvidos para esta determinação, é possível considerar a

coerência em se desdobrar o sistema de medição do desempenho global da Instituição em

função de seus macroprocessos. Tal assunto será abordado no capitulo 4.

2.2.2.9 - Principais resultados da primeira fase do projeto "Repensar a CNEN"

o projeto "Repensar a CNEN" foi ó primeiro episódio na história da Instituição

onde seus funcionários foram envolvidos em um prqcesso de discussão e avaliação de suas

atividades e competências, bem como de suas. perspectivas futuras e da inserção da

organização no contexto da administração p:'blica brasileira.

Dentre os resultados mais relevantes do projeto destacam-se os seguintes (CNEN,

2001a)

• reforço da identidade institucional;

• disseminação do programa de reformas do governo na Instituição;

• avaliação do processo de gestão institucional;

• valorização do cliente-cidadão nos processos finalisticos da organização;

• renovação do planejamento da Instituição;

• mudança no paradigma de gestão interna, de "administração de recursos" para

"aferição da obtenção de resultados";

• disseminação do conceito: "servir á sociedade com eficiência, eficácia e

efetividade é obrigação de todo órgão público", como fator influenciador da

cultura da Instituição.

Adicionalmente, destaca-se que o modelo de macroprocessos foi fundamental para

a elaboração do Plano Plurianual da CNEN-PPA, uma vez que serviu de base para a

determinação das ações que atualmente o compõe.
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E importante considerar ainda que o plano de trabalho da Instituição foi reavaliado,

incorporando, na sua elaboração, o contexto expresso nos componentes estratégicos e nas

diretrizes e objetivos estabelecidos no processo de planejamento estratégico.
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3 - METODOLOGIA

3.1 - Planejamento do sistema de medição do desempenho global- recomendações da

Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade - FPNQ

3.1.1 - Comitê Temático Medição do Desempenho Global

Os executivos e dirigentes estão cada vez mais preocupados em utilizar ferramentas

voltadas para a mobilização e orientação para todos os níveis das organizações, que

permitam integrar estratégias organizacionais em objetivos e medidas tangíveis para toda a

empresa (Ka;"'ln e Norton, 1997).

Um sistema de medição do desempenho global alinha de forma simples a visão, a

missão e a estratégia da instituição, levando em conta as áreas de prioridade e o equilíbrio

entre as partes interessadas. O sistema cumpre o papel de realizar um diagnóstico na

empresa em função de indicadores que avaliam diversos aspectos do ambiente corporativo

e desempenho organizacional, visando manter o rumo da excelência organizacional

(Natalicchio, 200 I).

A necessidade de medir o desempenho global é crescente. A organização precisa

ser cautelosa ao avaliar o impacto de suas decisões no desempenho global, principalmente

pela necessidade de maior velocidade na tomada dessas decisões e nos efeitos das mesmas,

frente ao turbulento ambiente em que as empresas estão atualmente inseridas.

Outro fator que contribui para a prática de medição do desempenho global é a

remuneração variável com base no desempenho, que está cada vez mais disseminada,

gerando a necessidade de haver critérios corporativos de medição

Considerando esse grande interesse revelado a respeito por todos os tipos de

organização e por ser um dos pontos-chave dos Critérios de Excelência do Prêmio
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Nacional da Qualidade, a FPNQ formou, em 1999, o Comitê Temático Medição do

Desempenho Global, composto por 27 organizações de diversos setores

Os Comitês Temáticos da FPNQ são grupos de estudos constituídos para comparar

as práticas de gestão de organizações bem sucedidas, em torno de um tema de alto

interesse, visando a disseminação das informações e resultados alcançados Um dos

principais objetivos de um Comitê Temático da FPNQ é a criação dc modelos básicos de

implementação das práticas de gestão cm temas de alto interesse.

Existe atualmente uma quantidade considerável de publicações a respeito do tema

indicadores, com foco e objetivos diversos. O Comitê Temático Medição do Desempenho

Global selecionou livros, normas e metodologias que mais têm influenciado as

organizações participantes, com a finalidade de formar um conjunto de recomendações

para o estabelecimento de um modelo para medição do desempenho global.

Foram trabalhadas pelo Comitê questões referentes ao tipo de arquitetura do

sístema de medição, alinhamento do sistema com as estratégia1s organizacionais,

apresentação dos indicadores analisados pela Direção, alinhamento do sistema em todos os
,

níveis hierárquicos, incorporação do sistema na cultura da organização e o levantamento

dos indicadores mais utilizados pela'alta direção e pelonivel gerencial.

A prática atual indica que a medição sistemática, seguindo umá .:lstrutura planejada,

faz diferença na capacidade de uma organização apresentar bons resultados sustentáveis.

As organizações que têm se mantido na liderança em seus setores de atuação em longos

periodos possuem a habilidade de medir sistematicamente o seu próprio desempenho, e

utilizam esta medição para buscar patamares superiores.

Quando a medição é feita de forma circunstancial, pontual ~ isolada, pode levar a

decisões equivocadas. Dessa forma, a medição também pode ter uma repercussão negativa

nas organizações no caso de ser utilizada como um mecanismo de punição ou de

reconhecimento.

Um sistema de medição estruturado deixa e1aro as prioridades e as relações entre as

iniciativas dos diversos setores, gera alinhamento e cria linguagem e objetivos comuns. Os

subprodutos da implantação de um sistema agregam valor diretamente á gestão

organizacional, sendo tão interessantes quanto o próprio produto final.

3.1.2 - Arquitetura do Sistema de Medição do Desempenho
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o Comitê concluiu que o desempenho global da organização é o desempenho

referente ao valor agregado às partes interessadas pela organização e à realização da sua

estratégia. O sistema de medição deve mostrar se os efeitos procurados na formulação das

estratégias foram alcançados de forma equilibrada

Esses efeitos são mensurados por indicadores de desempenho, aos quais são

atribuidas metas, e são trazidos periodicamente à atenção dos gestores de uma organização.

A fim de facilitar o entendimento do sistema de medição, assim como o

acompanhamento e a avaliação dos indicadores que o integram, foi estabelecida uma

classificação para os indicadores de acordo com três critérios: nível hierárquico,

perspectiva de negócio e utilização no processo decisório.

Com relação à classificação referente ao nível hierárquico, o Comitê identificou

três níveis básicos para os indicadores de uma· organização: os indicadores do nível

estratégico, os indicadores do nível gerencial e os indicadores do nível operacional (Fig. 3).

Estratéglco _

Gerencial

... ~'..
" il./

/--,,
./..

/
/

SISTEMA DE MEDiÇÃO
DC; DESEMPENHO

Operacional
li"~ !~nha inepto

\/2rláveis de controle

Figura 3 - A hierarquia do Sistema de Medição.

Os indicadores do nível estratégico refletem os objetivos e ações que pertencem à

orgamzação como um todo, avaliando os principais efeitos da estratégia e nas causas

desses efeitos.
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No nível gerencial, os indicadores são utilizados para verificar a contribuição dos

setores da organização á estratégia, assim como para avaliar se os setores buscam a

melhoria contínua de seus processos de forma equilibrada

Os indicadores do nivel operacional avaliam se os processos indivíduais estão

sujeitos á melhoria contínua e á busca da excelência.

A organização deve alinhar os indicadores do nível estratégico á estratégia O

alinhamento deve ser preservado no desdobramento dos indicadores para os níveis

gerencial e operacional.

Os indicadores também são subdivididos em categorias, dimensões ou perspectiva

do negócio, que é um outro critério de classificação.

A divisão do sistema em dimensões ou perspectivas é necessária para explicitar as

áreas de prioridade e o equilíbrio entre as partes interessadas. A missão e a estratégia,

traduzidos em objetivos e medidas, devem estar representados em todas as áreas de

prioridade da empresa As perspectivas adotadas visam equilibrar os objetivos e os

resultados desejados, pois todas as medidas devem apontar para a execução de uma

estratégia comum.

Encontra-se na literatura uma série de padrões para a subdivisão dos sistemas de

medição em perspectivas do negócio. É comum encontrarmos empresas com seu sistema

dividido nas quatro perspectivas preconizadas pelo Balanced Scorecard: financeira,

mercado/clientes, processos internos e aprendizado/crescimento (Kaplan e Norton, 1997);

ou mesmo as próprias categorias do critério "resultados", dos Critérios de Excelência da

Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. No entanto, é recomendado pelo Comitê

que o critério de divisão do sistema de medição do desempenho seja a estratégia

organizacional, e não os padrões encontrados na literatura

A outra classificação é a relativa á utilização do indicador no processo de tomada

de decisão. Os indicadores podem ser classificados como ou/come ou driver.

Um ali/come tem como principal caracteristica medir se um objetivo foi alcançado

após um certo tempo, permitindo saber se o efeito desejado foi obtido (ex. medição do

peso por quem quer emagrecer).

Os drivers são indicadores de tendência, de acompanhamento ou monitoramento.

Permitem analisar as causas presumidas do efeito, de forma pró-ativa (ex. calorias

consumidas, km caminhados). Indicam se as ações estão sendo tomadas conforme

planejado. Um bom driver mede a causa do efeito e mede antes do efeito se contirmar.
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A visão geral do sistema de medição recomendando pelo Comitê Medição do

Desempenho Global é a mostrada pela pirâmide da Figura 4.
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Figura 4 - Visão geral do sistema de medição com os três critérios de classificação.

3. 1.3 - Alinhamento do sistema de medição à estratégia

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Temático, constatou-se,

também, uma grande variabilidade na definição de estratégia entre os participantes, mesmo

entre os especialistas em planejamento estratégico e examinadores do Prêmio Nacional da

Qualidade (PNQ). Tal fato foi visto como conseqüência da existência de várias escolas de

planejamento e dos vários enfoques adotados por essas escolas para definir e apresentar a

estratégia, conforme explicado anteriormente.

A fim de homogeneizar o entendimento nas discussões sobre metodologias para

alinhar indicadores à estratégia, o Comitê adotou a defmição do Glossário dos Critérios de

Excelência (2001): "estratégia é o caminho escolhido para posicionar a organização de

forma competitiva e garantir sua sobrevivência a longo prazo".

De acordo com a definição adotada, independente de ser fruto de um processo

estruturado, toda organização possui uma estratégia, formalizada ou não. No entanto, o

desdobramento da estratégia em objetivos é necessário para comunicá-la e gerar ação. O
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Comitê concluiu que a estratégia pode ser desdobrada e representada através de objetivos,

planos, iniciativas, projetos etc

Devem ser selecionados um ou mais objetivos mensuráveis para cada perspectiva

do sistema de medição, que devem estar encadeados, de forma a representar a lógica

implicita na estratégia. O Comitê adotou a seguinte definição para os objetivos "um estado

futuro desejado para uma perspectiva do negócio. Esse estado pode ser abstrato, mas

precisa ser planejado através das medições".

Para medir se esses objetivos estão sendo atingidos, existem os ou/comes,

permitindo observar se o efeito desejado foi obtido. Para cada indicador são atribuidos

valores numéricos a serem alcançados dentro de um periodo de tempo pré-definido, que

são as metas.

O relatório do Comitê utiliza como exemplo o objetivo "superar a expectativa dos

clientes", estabelecendo como indicador o "0/0 de clientes muito satisfeitos na pesquisa

anual", e "65%" como meta para a pesquisa do ano seguinte.

O Comitê concluiu que, além dos objetivos e seus respectivos indicadores

(ou/comes), o diagrama de desdobramento da estratégia deveria incluir os principais

desafios, obstáculos ou restrições, representados como "fatores criticas de sucesso".

Os fatores criticas de sucesso são associados a indicadores de curto prazo (drivers),

que permitem o monitoramento precoce da estratégia (indicação de que as ações estão

sendo tomadas conforme planejado), medindo a causa do efeito antes do mesmo se

confirmar

O Balanced Scorecard (Kaplan e Norton, 1997), recomenda a utilização de drivers,

assim como o Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD) (Campos, 1996), definindo-os, no

entanto, como "itens de verificação".

A conclusão do Comitê foi de que deveriam ser buscados drivers para cada

perspectiva. Esses indicadores só não existirão se não houverem planos de ação ou formas

de antecipar o atingimenta dos objetivos da perspectiva.

Na visão do Comitê Temático, o diagrama ideal de desdobramento da estratégia é

composto pelos objetivos e pelos fatores críticos de sucesso (Fig. 5).
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Figura 5 - Exemplo de diagrama de desdobramento da estratégia.

A abordagem do Comitê teve influfacia da Teoria das Restrições (Goldratt, 1991)

O livro de Eliyahu Goldratt, "A Síndrome do Palheiro - Garimpando Informação num

Oceano de Dados", discute a arquitetura dos sistemas de informação e a necessidade de

focalizar o que é de fato essencial para o negócio. Na visão do autor, para melhorar o

desempenho da organização é necessário identificar as principais restrições do sistema e

eliminá-las, uma a uma, sucessivamente.

O Comitê considerou que é necessário distinguir os objetivos existentes nos três

níveis do sistema de medição (estratégíco, gerencial e operacional) No entanto, não é

necessário que todos os objetivos da organização, nos três niveis, estejam encadeados no

diagrama

Para o nivel estratégico, devem ser escolhidos os indicadores que representem o

atingimento dos objetivos (ênfase no longo prazo) e a eficácia das ações sobre os fatores

criticos de sucesso (ênfase no curto prazo)

Os objetivos e ações do segundo e terceiro níveis é que darão sustentação à

estratégia. cuja formulação presume que a melhoria contínua será buscada
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Deve ser dada atenção especial ao processo de seleção de indicadores para o nivel

estratégico. Foi constatado que realmente existe uma tendência natural em considerar todos

os objetivos e planos da organização como sendo criticos para a estratégia e para a análise

da alta direção. Para que tal problema seja minimizado, a organização deve dispender

atenção e tempo suficiente separando o que é crítico para a estratégia do que é melhoria

contínua ou manutenção do status quo. Todos são indicadores importantes, mas o grau de

relevância estratégica de cada um, certamente, é variável.

3.1 A - Projeto do painel de bordo

Do ponto de vista teórico, o Comitê recomenda que se inicie o estabelecimento do

Sistema de Medição construindo o Painel de Bordo, que é o elemento que permite alinhar o

sistema à estratégia.

O Comitê adotou o termo Painel de Bordo para designar o conjunto de indicadores

do nível estratégico pelo fato de o termo já estar eonsolidado entre as organizações

participantes. É inevitável sua comparação ao painel de controles de um avião, tendo seus

"relógios" de medidas criticas sendo visualizados o tempo inteiro pelo piloto, enquanto os

outros relógios, estão interligados a alarmes ou disponíveis para cor"u1tas especificas.

Foram avaliadas pelo Comitê as diversas metodologias utilizadas para projetar o

nivel estratégico do sistema de medição. A maioria das organizações participantes

apresenta os indicadores principais através de planilhas ou listas, e apenas 15% apresentam

os indicadores através de um diagrama de inter-relações (Fig. 6), de acordo com o

recomendado pelo Balanced Scorecard - BSC (Kaplan e Norton, 1997).

A visualização das inter-relações permite um melhor entendimento da estratégia por

todas as pessoas da organização, permitindo explicitar a integração dos indicadores. Por

isso, o Comitê recomenda o diagrama de inter-relações como método de visualização.
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Figura 6 - Exemplo de diagrama de inter-relações.

Os indicadores podem ser representados como sub-itens do diagrama de objetivos

(Fig 7), ou simplesmente por diagramas em que aparecem apenas os indicadores (Fig 8),

onde estão implícitos os objetivos e os fatores criticas de sucesso - FCS.
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Figura 7 - Diagrama horizontal com objetivos explícitos.
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em 3 ann~

o/., das "Vendas
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Figura 8 - Diagrama vertical com objetivos implícitos.

Para apoiar o processo de análise critica do desempenho global, os indicadores de

desempenho devem ser classificados, integrados e correlacionados. Dessa forma, a
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organização poderá estudar os resultados dos indicadores ao longo do tempo e aprender

sobre a estratégia e sobre o próprio negócio

Conforme citado anteriormente, a maioria das organizações participantes possUla

um número excessivo de indicadores de desempenho no nivel estratégico, como

conseqüência da dificuldade para definir prioridades O Comitê considera que entre 15 e 30

indicadores é a faixa ideal

Cada novo indicador representa um custo adicional para a organização Portanto, é

recomendável que se faça um levantamento dos indicadores existentes, porém, se nenhum

dos indicadores já disponiveis se enquadre nos objetivos ou nos Fatores Críticos de

Sucesso, aconselha-se a criação de um novo indicador, a fim de evitar uma possível lacuna

no sistema.

Com relação às metas para os indicadores do nivel estratégico, o Comitê recomenda

que as mesmas sejam desafiadoras e interdependentes, mantendo a lógica estabelecida

pelas inter-relações entre os objetivos e os FCS.

Sempre que possível, as metas para os ou/comes devem ser estabelecidas pela

análise de referenciais externos pertinentes. Para os drivers, é comum que as metas

resultem de projeções ou estimativas.

3.1.5 - Desdobramento do sistema de medição

Uma característica importante do Sistema de Medição é o alinhamento entre os três

niveis, pois o mesmo deve mostrar se os efeitos procurados na formulação das estratégias

foram alcançados de forma equilibrada.

O Comitê concluiu que as mesmas perspectivas utilizadas no Painel de Bordo

deveriam ser aplicadas ao nível gerencial Em princípio, essas perspectivas podem ainda

ser aplicadas ao nivel operacional, seguindo o mesmo raciocinio. No entanto, a maíoria das

organizações não utiliza as mesmas perspectivas do nivel gerencial no operacional, pois

consideram o esforço de baixo valor agregado, já que existem inúmeros processos

operacionais em uma organização típíca.

Existe ainda o caso de organizações que utilizam uma combinação de

metodologias por exemplo, perspectivas do BSC aplicadas aos niveis estratégico e

gerencial, e perspectivas do Gerenciamento da Rotina (Campos, 1992), aplicadas ao nível

operacional.
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o BSC (Kaplan e Norton, 1997), não trata especificamente do assunto, pOIS

focaliza apenas o Painel de Bordo (nivel estratégico) Já as metodologias do

Gerenciamento pelas Diretrizes (Campos, 1996) e do Gerenciamento da Rotina (Campos,

1992), abordam o desdobramento nos três niveis, sempre utilizando as seguintes

perspectivas: qualidade, entrega ou tempo, custo, moral e segurança.

Nem todos os indicadores dos níveis gerencial e operacional devem ser

necessariamente um desdobramento dos indicadores do nível estratégico

O Comitê identificou cinco tipos de desdobramento:

(i) desdobramento dos objetivos e dos fatores criticos de sucesso da

organização - são identificados em cada setor da organização os objetivos e fCS que

contribuem diretamente aos objetivos e FCS da organização;

(ii) desdobramento dos objetivos e dos fatores criticos de sucesso do cliente

interno - análogo ao desdobramento anterior, no entanto o setor utiliza um fator critico de

sucesso de outro setor, já encadeado à organização;

(iii) desdobramento de indicador consolidado - nesse caso, o indicador do painel

de bordo é uma consolidação de dados dos setores. É válido para qualquer indicador

composto, no entanto, deve-se utilizar o mesmo algoritmo, ou seja, uma fórmula comum

para calcular o valor do indicador;

(iv) desdobramento de tática de unidade de negócio - ocorre quando uma

unidade de negócio possui táticas especificas para seus produtos e mercados respectivos,

mesmo que não tenham uma ligação direta com os objetivos e os fCS da organização;

(v) desdobramento de excelência funcional - é referente à busca da melhoria

contínua e excelência funcional nos processos da organização, sejam eles produtivos, de

apoio ou administrativos. São utilizados geralmente em organizações que possuem forte

cultura para a excelência. Nesse caso, não há encadeamento direto a fatores criticos de

sucesso e a indicadores do painel de bordo. Entretanto, a busca pela excelência isolada dos

microprocessos deve ser feita de forma coordenada, de forma que a organização não

busque metas que prejudiquem outros setores ou até mesmo a própria estratégia.

No desdobramento do sistema de medição, de acordo com as recomendações do

Comitê, deve-se observar que não é necessário defmir ou/comes e drivers pai a todos os

setores e processos operacionais em todas as perspectivas. A estratégia da organização

contempla todas as perspectivas e não as estratégias funcionais dos setores.
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Por se tratar de um sistema de medição incorporado ao sistema de gestão da

organização, é recomendado também que os setores conheçam os indicadores de outros

setores, assim como suas respectivas metas. O questionamento do setor referente à

pertinência de determinados indicadores e das metas estabelecidas por outros setores

contribuem para o aprimoramento do sistema de medição, uma vez que os objetivos, metas

e ações do sistema são interdependentes.

3.1.6 - Internalização e incorporação do sistema de medição

Um Sistema de Medição do Desempenho Global em uma organização não e

implementado com o único objetivo de verificar se as metas estabelecidas foram

cumpridas, o relatório do Comitê compara que dessa forma seria equivalente a dirigir um

carro olhando apenas pelo retrovisor.

Entre outras funções, o sistema de medição pode ainda:

' comunicar a estratégia e as prioridades da alta direção e dos gestores;

' servir como a base para o reconhecimento da dedicação coletiva;

' analisar problemas estratégicos de forma pró-ativa;

,.,. apoiar a busca de novos caminhos estratégicos para a organização, e

'... apoiar o aprendizado da organização.

No sentido de comunicar a estratégia através do sistema de medição, o Comitê

concluiu que é imprescindivel que uma estratégia seja explicada acompanhada de objetivos

mensuráveis, além dos indicadores e metas respectivas.

No livro The Strategy-Focused Organization (Kaplan e Norton, 2000), os autores

revelam que em suas pesquisas apenas 5% da força de trabalho das grandes corporações

entende a estratégia da organização para a qual trabalha.

Muitas técnicas de comunicação e educação podem ser empregadas para comunicar

a estratégia através do sistema de medição, tais como: vídeos, newsletters, quadros,

intranet, reuniões mensais. Algumas empresas utilizam livretos para explicar como o

sistema de indicadores funciona. Um grande esforço deve ser feito também para explicar o

sistema de indicadores de desempenho aos acionistas, sendo necessário ainda demonstrar

ás pessoas corno o seu desempenho individual está relacionado aos indicadores (Kaplan e

Norton, 1997)
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Com relação à influência do sistema de medição no reconhecimento do

desempenho individual e das equipes, o Comitê explica que vincular o reconhecimento das

pessoas ao atingimento de metas mensuráveis é um forte motivador para que elas se

envolvam na operacionalização da estratégia, incentivando o comprometimento dessas

pessoas com o sucesso da organização.

No entanto, o processo exige maturidade organizacional e boa percepção, por parte

do indivíduo e dos gestores. Deve-se fortalecer a abordagem sistêmica na avaliação e no

reconhecimento do desempenho do indivíduo, para evitar a competição interna e para criar

ambiente propício ao alinhamento.

3.1.7 - Análise crítica do desempenho global

Atualmente, o processo de análise critica realizado pela alta direção da maioria das

organizações concentra-se excessivamente em "explicações sobre o passado". Essa análise

deveria ter um foco maior no aprendizado sobre o futuro, dando uma maior atenção às

reuniões para revisão de assuntos estratégicos. Os desvios do desempenho planejado

devem ser tratados como oportunidades para uma reflexão sobre a validade das estratégias

pactuadas na fase de formulação (Kaplan e Norton, 1997).

O Comitê verificou que poucas organizações analisam os resultados dos

indicadores de maneira a confirmar, ao longo do tempo, a adequação das premissas

utilizadas na formulação das estratégias.

A análise crítica do desempenho global, de acordo com as conclusões do Comitê,

deve ser um processo contínuo ocorrendo em três dimensões (Fig. 9):

• verificação no dia-a-dia que o resultado obtido é compativel com a meta estabelecida;

• definição de planos ou projetos de melhoria para resultados cronicamente adversos; e

• análise da integração dos resultados dos indicadores do painel de bordo, com base nas

relações de causa-e-efeito e à luz das informações do ambiente externo.
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Figura 9 - Processo recomendado para análise crítica.

A grande diferença entre a análise convencional (indicador por indicador) e a

análise estruturada recomendada (indicadores correlacionados), é a integração dos

resultados.

Dessa forma, tendo uma lógica de análise critica fundamentada na visão geral do

desempenho, conclui-se que devido à interdependência das metas, as mesmas não devem

ser revisadas e alteradas isoladamente. As propostas de alteração de metas devem ser

avaliadas cuidadosamente, levando-se em consideração que o sistema de medição é uma

grande rede de causas-e-efeitos.

No entanto, deve-se observar que as causas e os efeitos não ocorrem entre os

indicadores, mas sim entre os conceitos abstratos associados aos mesmos. Dessa forma,

estudar a correlação entre os indicadores é o mesmo que estudar o grau de influência de um

conceito sobre o outro através de dados consolidados, ou seja, os indicadores.

A estratégia de uma organização tem um modelo crítico de causa-e-efeito, e o

estudo das relações desse modelo deve ser a base para a análise critica da alta direção De

acordo com o Comitê existem dois tipos de relações de causa-e-efeito.

Na abordagem do passado pode-se utilizar os resultados dos indicadores para

avaliar se seus efeitos aconteceram na magnitude e no tempo previstos, buscando entender

a influência de fatores externos nos efeitos obtidos.

Na abordagem do futuro pode-se utilizar os resultados hipotéticos dos indicadores

e dos fatores externos para simular a velocidade e a interação dos eventos.
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Os dois tipos de estudo são importantes e complementares, tendo em vista que

auxiliam a organização a aprender sobre si própria durante o processo A organização de

aprendizagem deve, necessariamente, integrar o conhecimento do passado com sua

percepção do futuro (Senge, 1998).

Esses estudos têm como objetivos diagnosticar e avaliar a solução de problemas

específicos; simular e avalíar o desenrolar da estratégia ao longo do tempo; e avaliar a

eficácia das práticas de gestão preconizadas pela organização.

Os produtos da análise critica são alterações nos planos estratégicos, nas metas

estabelecidas e nos próprios indicadores e nos seus métodos de cálculo.

Uma das principais vantagens de todo esse processo é o aprendizado da alta direção

e da equipe gerencial envolvida na análise sobre a estratégia, suas consequências c as

adaptações necessárias, o que ocorre antes mesmo que os produtos citados sejam gerados.

3.2 - Indicadores de desempenho

3.2.1 - Considerações iniciais

Existe atualmente um esforço considerávei do Governo Federal para transformar a

administração pública, reduzindo custos e melhorando a qualidade dos serviços prestados,

através da introdução de um novo paradigma gerencial no governo, voltado para resultados

e foco no cliente / cidadão.

Para que uma organização esteja voltada para resultados é necessário que exista a

integração efetiva de todos seus sistemas em torno de especificações de resultados relativos

á organização como um todo.

O elemento essencial na gestão com foco em resultados é a utilização de

indicadores de desempenho institucional no processo de tomada de decisões (ENAP,

2002).

No entanto, é fundamental que esses indicadores representem caracteristicas

traduzidas das necessidades e expectativas dos clientes e partes interessadas pela

organização, sempre levando em consideração os objetivos e estratégias da organização e

referenciais externos de comparação.

Com a utilização de uma metodologia adequada, que permita que os indicadores

sejam gerados de forma consistente, será possivel estabelecer melhores metas para seus
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indices, bem como seu efetivo desdobramento pela organização c a medição dos resultados

(Takashina c Flores, 1996).

No capítulo referente á aplicação do modelo da FNPQ para o planejamento do

sistema de medição do desempenho global da CNEN serão abordadas diversas questões

relativas aos indicadores do sistema, em função de sua arquitetura, seu alinhamento á

estratégia, em função das caracteristicas do painel corporativo, integração dos indicadores

do sistema, estabelecimento de metas, internalização e análise crítica do desempenho

globaL

Tratar dessas questões separadamente da aplicação do modelo na CNEN pode

prejudicar o entendimento da metodologia.

Portanto, os demais aspectos relacionados aos indicadores de desempenho do

sistema de medição do desempenho global da CNEN serão abordados na aplicação do

modelo e no capítulo de discussão, ficando este capítulo limitado a questões gerais sobre

critérios para geração, classificação e caracterização de indicadores de desempenho.

3.2.2- Critérios para geração dos indicadores

Os índícadores devem ser gerados criteriosamente, de forma a assegurar a

disponibilidade dos dados e resultados mais relevantes no menor tempo possivel e ao

menor custo. Dessa forma, para a geração de indicadores adequados, os seguintes critérios

podem ser utilizados (IPEA, 1991):

(i) seletividade ou importância - capta uma característica-chave do produto ou do

processo;

(ii) simplicidade e clareza - fácil compreensão e aplicação em diversos níveis da

organização, numa linguagem acessível;

(iii) abrangência - suficientemente representativo, inclusive em termos

estatísticos, do produto ou do processo a que se refere: deve-se priorizar indicadores

representativos de situação ou contexto global;

(iv) rastreabilidade e acessibilidade - permite o registro e a adequada manutenção

e disponibilidade dos dados, resultados e memória de cálculo, incluindo os responsáveis

envolvidos. É essencial á pesquisa dos fatores que afetam o indicador;

(v) comparabilidade - Fácil de comparar com referenciais apropriados, tais como

o melhor concorrente, a média do setor e o referencial de excelência;
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(vi) estabilidade e rapidez de disponibilidade - perene e gerado com base em

procedimentos padronizados, incorporados ás atividades do processador. Permite fazer

uma previsão do resultado, quando o processo está sob controle;

(vii) baixo custo de obtenção - gerado a baixo custo, utilizando unidades

adimensionais ou dimensionais simples, tais como percentagem, unidades de tempo etc..

3.23 - Tipos de indicadores

É vasta a literatura sobre indicadores de desempenho, com diversas abordagens e

formas de classificação com relação ao tipo do indicador.

Para o sistema de medição do desempenho global, em que são buscadas medidas

referentes ao desempenho referente ao valor agregado ás partes interessadas pela

organização e á realização da sua estratégia, devem ser selecionados os indicadores que

melhor representem o atingimento dos objetivos estratégicos, bem como os que melhor

representem a eficácia das ações sobre os fatores críticos de sucesso, independente das

classificações encontradas na literatura.

Nas abordagens encontradas sobre indicadores de desempenho, alguns autores

recomendam diversos tipos de indicadores (eficiência, eficácia etc.), para os diversos

processos da organização, acreditando que o controle efetivo dessas variáveis seja o

caminho para o sucesso da organização.

A visão tradicional de que "o que é medido é feito" induziu os gerentes a reagirem á

competição crescente mediante o acúmulo de uma quantidade cada vez maior de

indicadores operacionais, na tentativa de obter melhores resultados de seus subordinados.

A consequência, na maioria das vezes, é a observação de várias equipes gastando muito

tempo em reuniões sobre a mecânica do sistema de mensuração do desempenho, em vez de

analisar o que fazer para a execução dos processos. As pessoas, involuntariamente, acabam

gastando bastante tempo com a coleta e avaliação de dados e com o monitoramento das

atividades, em prejuízo do próprio gerenciamento do processo (Meyer, 1994).

No caso do sistema de medição do desempenho global, o foco dos indicadores do

nivel estratégico estará nos objetivos e fatores críticos de sucesso da organização,

independente dos tipos de classificação encontrados na literatura sobre o assunto.

No entanto, para os indicadores do nivel gerencial e operacional, a classificação

com relação aos tipos de indicadores poderá ser utilizada como instrumento para seleção,
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uma vez que a maioria dos referenciais externos obedece a algum tipo de classificação.

Para isso, a atenção necessária deve ser dada ao processo de seleção, no que diz respeito ao

estabelecimento das variáveis realmente relevantes e imprescindíveís, a fim de que seja

evitada a "enxurrada" de indicadores, praticada por algumas organizações

Uma das classificações encontradas na literatura sobre o assunto defme os

indicadores como sendo dos seguintes tipos (ENAP, 2002):

(i) Indicadores estratégicos - indicam o "quanto" a organização se encontra na

direção da consecução de sua visão;

(ii) Indicadores de produtividade (eficiência) - medem a proporção de recursos

consumidos com relação ás saidas dos processos;

(iii) Indicadores de qualidade (eficácia) - focam as medidas de satisfação dos

clientes e as características do produto / serviço;

(iv) Indicadores de efetividade (impacto) - centram-se nas conseqüências dos

produtos / serviços (fazer a coisa certa da maneira certa);

(v) Indicadores de capacidade - medem a capacidade de resposta de um processo

através da relação entre as saídas produzidas por unidade de tempo.

3.2.4 - Especificação dos indicadores

Os indicadores devem ser cuidadosamente especificados, de forma a proporcionar

dados e resultados confiáveis e assegurar a sua análise e o seu uso. A especificação dos

indicadores pode conter as seguintes informações (Takashina e Flores, 1996):

,,.. Abreviatura: sigla ou título simplificado do indicador;

'.... Unidade de medida: por exemplo, proporção, percentagem;

lO" Periodicidade: freqüência da disponibilização dos dados ou resultados;

,,.. Revisão: data da última atualização do indicador;

'.... Arquivo: local de armazenamento dos dados ou resultados;

,,.. Titulo: nome por extenso do indicador;

'.... Definição: método de cálculo do indicador, indicando como seu valor numérico

é obtido.;

,,.. Origem: como foi gerado o indicador;
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,'* Referenciais de comparação: por exemplo, melhor concorrente, média do

ramo, referencial de excelência;

". Fonte: fonte dos dados ou resultados (pessoa, órgão ou sistema);

". Metodologia de medição: metodologia adotada para coleta e processamento

dos dados ou resultados;

,'* Metodologia de análise metodologia adotada para análise dos dados ou

resultados;

". Metodologia de uso: metodologia adotada para uso dos dados ou resultados

(análise critica, tomada de decisão, revisão do planejamento);

'.. Público alvo: pessoas ou órgãos que utilizam os dados e resultados;

'.. Responsável: pessoa ou órgão responsável pelo produto ou processo.



4 - APLICAÇÃO DO MODELO NA CNEN

4.1 - Identificação das idéias-força dos componentes estratégicos do processo de

planejamento da CNEN

Os componentes estratégicos da CNEN compreendem a missão, a visão, o negócio,

os valores e fatores criticos de sucesso da organização, além de um conjunto abrangente de

diretrizes e objetivos estratégicos relacionados.

Do conjunto pode-se identificar dezenas de objetivos relevantes para a CNEN, que

associados a indicadores poderiam gerar um "robusto" sistema de medição de desempenho.

No entanto, um dos principais problemas nas organiza-:-i\es não é a falta de medições, mas

a falta de enfoque naquelas poucas medidas realmente importantes. Vários sistemas ae

medições estão sendo "revitalizados", tendo como princípio básico para tal empreitada, o

fato de "medir o que é realmente importante" (peters, 1988)

Para a implantação de um sistema de medição de desempenho para a CNEN, é

necessário que a estratégia contida nos componentes seja desdobrada em poucos objetivos

relevantes que representem as prioridades da organização, o que também contribui para

facilitar sua comunicação e gerar ação.

A lógica implicita da estratégia estará representada pelo encadeamento desses

objetivos, estabelecendo hipóteses sobre causa e efeito entre os mesmos. O sistema de

medição deve explicitar as relações entre os objetivos de modo que possam ser gerenciadas

e validadas.

A partir dos componente" estratégicos gerados no processo de planejamento, é

possivel constituir um sistema de medição compativel com a estratégia organizacional,

esclarecendo as prioridades estabelecidas no processo de diagnóstico e formulação

estratégica da CNEN.
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No entanto, diante da complexidade de se considerar o conjunto completo com

todos os componentes, torna-se necessário simplificá-lo, identificando as idéias-força

contidas nesses elementos, que darão origem a um conjunto reduzido de objetivos e fatores

críticos de sucesso do sistema de medição do desempenho global da organização.

Na tabela seguinte serão apresentados os componentes estratégicos definidos no

processo de planejamento estratégico da CNEN, identificando as idéias-força de cada

elemento.

Missão

Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear; desenvolver e
disponibilizar tecnologias nuclear e correlatas, visando o bem estar da
população

Visão

Ser referência internacional na garantia do uso seguro c no
desenvolvimento da energia nuclear para atender às necessidades da
sociedade, conquistando o seu reconhecimento.

.. ... !'jegócio

Energia nuclear: segurança, pesquisa, tecnologia e aplicações.

ft;~1 Vâlofes

Competência técnica

Cultura de segurança

Espírito empreendedor

Responsabilidade social

Fatores criticos de sucesso

Atualização tecnológica

Competência

Credibilidade

Gestão da informação

Valorização do servidor

Idéias força

Garantir o uso seguro da
energia nuclear

Desenvolver e disponibilizar
tccnologias

Idéias força

Ser referência internacional

Ser reconhecida pela
sociedade
i Idéias força

Estar focado em energia
nuclear

Idéias força

Manter competência técnica

Estimular a cultura de
segurança

Incentivar
empreendedorismo

Agir com responsabilidade
social

Idéias força

Manter a atualização
tecnológica

Manter a competência

Aumentar a credibilidade

Aprimorar a gestão da
informação

Estimular a valorização do
servidor



Diretrizes e objetivos estratégicos

1- Assegurar a satisfação do cliente e do cidadão com os produtos e
serviços disponibilizados pela CNEN.

I. 1- Criar, em toda a organização, a visão de foco no cliente e no
cidadão.

1.2- Disponibilizar produtos e serviços adequados ao mercado e
atualizados tecnologicamente.

\. 3- Fortalecer a cultura da qualidade na prestaçãu dos serviços c no
fornecimento dos produtos da CNEN

IA- Garantir a participação do cliente e do cidadão nos processos de
avaliação e controle dos produtos c serviços disponibilizados pela
CNEN.

1.5- Uniformizar políticas, nonnas e procedimentos de comercialização
e de atendimento.

Diretri7..es c objetivos estratégicos

2- Fortalecer a segurança no uso da energia nuclear e de suas
aplicações no Pais.

2.1- Ampliar a cultura de segurança nas atividades nucleares.

2.2- Melhorar a eficácia dos processos de licenciamento e fiscalização
das instalações nucleares e radiativas do País.

2.3- Otimizar a capacidade de resposta a emergências radiológicas e
acidentes nucleares.

2A- Ampliar o nível de confiabílídade das medições nucleares.

2.5- Agilizar a atualização das normas e dos regulamentos técnicos de
radioproteção e segurança nuclear.

2.6- Aperfeiçoar o controle da importação/exportação e do transporte
dos materiaís radioativos e nucleares.

2.7- intensificar os processos de estabelecimento das bases legais e de
alternativas técnicas para recolhimento e deposição final de rejeitos
radioativos.

2.8- Aperfeiçoar os processos de salvaguardas nucleares.

Diretrizes e objetivos estratégicos

3- Estimular a formação e valorização permanente dos recursos
humanos da CNEN.

3.1- Aumentar o grdu de adequação dos recursos humanos às
necessidades atuais e futuras da CNEN.

3.2- Díspor de mecanismos de reconhecimento para evolução
profissional dos recursos humanos.

Idéias força

Assegurar a satisfação do
cliente e do cidadão

Focalizar o cliente

Idéias força

Fortalecer cultura de
segurança

Idéias força

Estimular a valorização do
servidor

Capacitar corpo funcional
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Diretrizes e objetivos estratégicos

4- Assegurar uma contínua avaliação e melhoria da gestão
organizacional da CNEN

4.1- Sistematizar um processo contínuo de Planejamento Estratégico.

4.2- Adotar um modelo de gestão por resultados.

4.3- Conquistar o engajamento do corpo funcional no processo de
gestão organizacionaL

4.4- Dotar a CNEN com um modelo de gestão Oexível e agil para se
adaptar as mudanças do ambiente.

4.5-lnstitucionahzar na CNEN a gestão estratéglca e sístêmica da
informação.

4.6- Promover a rxnnanente atualização de normas e procedimentos
técnico-administrativos.

4.7- Otimizar a utilização de recursos institucionais.

4.8- Promovcr a prática de formas cooperativas de trabalhos.

Diretrizes e objetivos estratégieos

5- Focalizar, preferencialmente, as atividades dc pesquisa e
desenvolvimento da CNEN em campos da área nuclear.

5.1- Aumentar a oferta de produtos e serviços específicos para
aplicações da energia nuclear.

5.2- Aumentar a partícipação relativa na alocação de recursos de P&D
em aplicações específicas da energia nuclear.

5.3- Aumentar a participação da CNEN como suportc de P&D nos
processos indnstriais da área nuclear.

Diretrizes e objetivos estratégicos

6- Estimular a criatividade e a inovação direcionadas para o
cumprimento da ntissão da CNEN.

6.1- Dotar a CNEN de mecanismos de estimulo à criação e inovação
nas suas áreas de atuação.

6.2- Asscgurar proteção à propriedade intelectual dos conhecimentos,
prodntos e serviços gerados na CNEN.

Diretrizes e objetivos estratégicos

7- Fortalecer a imagem institucional da CNEN.

7.1- Promover o auto-conhecimento da CNEN.

7.2- Aumentar a credibilidade da CNEN.

73- Tornar conhecida a imagem e atuação da CNEN.

7.4- Ampliar a divulgação da energia nuclear. suas aplicações e seus
beneficios.
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Idéias força

Mclhordr a gestão
organizacional

Idéias força

,

,

Aumentar o portifólío de
produtos e serviços

Idéias força

Estimular a criatividade e
inovação

Idéias força

Fortalecer a imagem
institucional

Divulgar a atuação
institucional
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Idéias força

Estimular a formação de
recursos humanos para o
setor nuclear

Idéias força

fortalecer o papel
institucional

Intensificar a inserção da
CNEN no contexto
internacional

Idéias força

Garantir o financiamento
das atividades da CNEN

Aumentar os recursos
obtidos junto aos órgãos de
fomento

Aumentar a receita própria

Intensificar parcerias e
acordos de cooperação

Tabela I - IdentIficaçao de tdetas-força

--
Diretrizes c objetivos estratégicos

R-- Estimular a formação de recursos humanos de acordo com as
necessidades do setor nuclear.

8.1- DisJXlr de mecanismos para monitoramento e previsão das
necessidades de formação de rectUSQS humanos para o setor nuclear.

8.2- Aumentar alternativas de fomento direcionado para formação dos
recursos humanos

8.3- Adequar os programas de formação às necessidades atuais e
futuras.

8.4- Adequar a oferta de cursos ministrados pela CNEN para a área
nuclear.

Diretrizes e objetivos estratégicos

9- Fortalecer o papel institucional da CNEN.

91- Adequar a legislação da área nuclear.

9.2- Ampliar a capacidade operacional da CNEN no território nacionaL

9.3- Reforçar o papel da CNEN como agente promotor e incentivador
de aplicação da energia nuclear no Pais.

9.4- Intensificar a inserção da CNEN no contexto internacional.

9.5- Aumentar a participação da CNEN junto ao MCT na formulação
da Política Nuclear.

,9.6- Amplíar a artiCulação da CNEN com os poderes públicos e a
,sociedade.

DiretriZes e objetivos estratégicos

10- Diversificar as formas de financiamento das atividades da CNEN.

10.1- Aumentar os recursos obtidos junto aos órgãos de fomento.

10.2- Aumentar a receita própria da CNEN.

10.3- Intensificar parcerias e acordos de cooperação com instituições
nacionais c internacionais.

- "

4.2 - Alinhamento do sistema de medição à estratégia da CNEN

4.2.1 - Identificação dos objetivos a serem considerados no sistema de medição

o conjunto de idéias-força identificado no item 41 representa a lógica implicita da

estratégia da CNEN. Das idéias-força deve-se selecionar e incorporar ao sistema de
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medição os objetivos maiS abrangentes e relevantes para a orgamzação, e que melhor

representam essa estratégia.

Os objetivos propostos e que serão considerados na elaboração do sistema de

medição são os seguintes:

• ser referência internacional;

• ser reconhecida pela sociedade;

• fortalecer a imagem institucional,

• assegurar a satisfação do cliente e do cidadão;

• aumentar o portifólio de produtos e serviços;

• manter a atualização tecnológica;

• melhorar a gestão organizacional;

• manter a competência;

• garantir o financiamento das atividades da CNEN.

4.2.2 - Identificação dos fatores criticos de sucesso a serem considerados no sistema de

medição

No desdobramento da estratégia da instituição deve-se incluir ainda os principais

desafios, obstáculos ou restrições ao atingimento dos objetivos identificados, que são

definidos pelo Comitê como fatores criticos de sucesso, e que resultam nos planos de ação,

iniciativas, projetos etc..

Tendo como referência os objetivos selecionados para o sistema de medição, e

baseado no conjunto de idéias-força, foram identificados os seguintes fatores criticos de

sucesso:

,"* intensificar a inserção da CNEN no contexto internacional;

,,* divulgar a atuação institucional;

,,* aumentar a credibilidade;

,,* focalizar o cliente;

,,* estimular a criatividade e inovação;

,,* capacitar corpo funcional;

,"* estimular a valorização do servidor;

,,* aumentar a receita própria;
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".. aumentar os recursos obtidos junto aos órgãos de fomento, e

".. aumentar a captação de recursos junto ao governo federal

É importante destacar ainda a importãncia das atividades de desenvolvimento

cientifico e tecnológico no conjunto das atividades desenvolvidas pela CNEN.

Frente á postura inovadora da instituição e a fim de enriquecer o sistema de

medição, podem ser acrescentados ainda novos elementos ao conjunto de fatores críticos

de sucesso identificados no processo de planejamento estratégico.

Marcovith (1995), no livro "Gerenciamento da tecnologia: um instrumento para a

competitividade empresarial", de Eduardo Vasconcelos, aborda importantes elementos de

uma estratégica tecnológica, identificando três componentes básicos para o

desenvolvimento dessa estratégia: a) medidas rotineiras que busquem elevar a

produtividade e qualidade; b) projetos de inovação que garantam a tecnologia necessária

para a modernização e expansão; e c) ações empreendedoras para enfrentar rupturas

tecnológicas imprevistas, promovendo alianças estratégicas ou investindo em novas

unidades de negócios (Fig. 10).

A estratégia tecnológica mostrada é condizente com a estratégia da CNEN, tendo

em vista que seus elementos estão de alguma forma implícitos no conjunto de diretrizes e

objetivos estratégicos estabelecidos no processo de planejamento da Instituição.

Nesse sentido, a fim de enriquecer o sistema de medição, serão considerados em sua

formulação os seguintes fatores criticos de sucesso:

,,.. elevar a produtividade;

,,.. adequar a qualidade no processo produtivo;

,,.. ter acesso a tecnologias de base;

,,.. internai izar tecnologias determinantes;

".. acompanhar tecnologias emergentes;

".. investir em novas oportunidades de negócios, e

".. promover alianças estratégicas.
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Fonte: Gerenciamento da tecnologia: um instrumento para a competitividade empresarial, 1995.

Figura 10 - Estratégia tecnológica na empresa industrial.

Dessa forma, os fatores críticos de sucesso identificados e sua correlação com os

objetivos estão representados na tabela abaixo. Esses elementos foram a base para a

elaboração do sistema de medição do desempenho global da CNEN.

Objetivos

Ser referência internacional

Ser reconhecida pela sociedade
-

Fortalecer a imagem institucional

Assegurar a satisfação do cliente e do cidadão

Fatores Críticos de Sucesso

Intensificar a inserção da CNEN no
contexto internacional

Divulgar a atuação institucional
~-

Aumentar a credibilidade

Focalizar o cliente



Manter a competência

Manter a atualização tecnológica

-------------------- -------j

Melhorar a gestão organizacional

Investir em novas oportu-nidadesd~1
negoclOs
Promover alianças estratégicas

Ter acesso a tecnologias de base
c:> Internalizar tecnologias determinantes

Acompanhar tecnologias emergentes

Elevar a produtividade
c:> Adequar a qualidade no processo

produtivo _
Estimular a criatividade e inovação

c:> Capacitar corpo funcional
Estimular a valorização do servidor

Aumentar a receita própria
Aumentar os recursos obtidos junto aos

Garantir o financiamento das atividades da -"-
CNEN '-Y órgãos de fomento

Aumentar a captação de recursos junto
ao governo federal

Tabela 2 - Correlação dos objetivos com os fatores criticos de sucesso

r=o,,",", o portCóIi" d, pmdo'"' c ",~i=l q
--------- ..,'-------------------

423 - Perspectivas do sistema de medição

4_23 _1 - Identificação das perspectivas

o sistema de medição deve ser subdividido em perspectivas de negócio, o que é

necessário para explicitar as áreas de prioridade e o equilibrio entre as partes interessadas_

Existem na literatura sobre o assunto, referenciais teóricos que propõem

perspectivas especificas para o sistema de medição_ No entanto, de acordo com as

recomendações do Comitê, a estratégia organizacional deve ser o critério de divisão, e

não os padrões encontrados na literatura_

Nesse sentido, analisando os objetivos identifIcados, que agora representam a

estratégia da CNEN, nota-se que os mesmos dizem respeito á visão estratégica

institucional; á questões relacionadas aos clientes da instituição; aos processos internos da

CNEN, com foco em inovação; aos servidores e ao financiamento das atividades da

organização_ Dessa forma, estas questões são, presumidamente, as áreas de prioridade da

CNEN_

Diante da análise, verifica-se a possibilidade de agrupamento desses objetivos em

categorias especificas_ Essas categorias são as perspectivas consideradas na elaboração do
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sistema de medição da CNEN, que são as seguintes: visão estratégica, mercado e clientes,

processos, pessoas e financeira

A metodologia preconizada pelo Balanced Scorecard mede o desempenho

organizacional sob quatro perspectivas equilibradas financeira, do cliente, dos processos

internos, e do aprendizado e crescimento. No entanto, coloca a perspectiva financeira como

foco para os objetivos e medidas das outras perspectivas do scorecard, ressaltando que

qualquer medida selecionada deve fazer parte de uma cadeia de relações de causa e efeito

que culminam com a melhoria do desempenho financeiro. O sistema de medição é

estabelecido para que seja produzido o desempenho econômico desejado.

Para instituições sem fins lucrativos, Kaplan e Norton dizem que o Balanced

,';corecard pode ser visto como uma ferramenta para medir o grau de eficácia e eficiência

com que essas organizações atendem ás necessidades de seus clientes e participantes, mas

tratam superficialmente do assunto.

O Comitê Temático da FPNQ observou ainda que o Balanced Scorecard não deixa

claro, em qual perspectiva alocar a responsabilidade da organização perante a sociedade,

tendo em vista que exi stem casos em que a perspectiva fmanceira pode não ser o último

efeito, citando como exemplo o caso de um hospital, que pode utilizar uma perspectiva

"responsabilidade social" como efeito final da atuação organizacional. No entanto, o

Comitê esclarece que o próprio texto do Balanced Scorecard diz que, se necessário, podem

ser acrescentadas outras perspectivas no sistema de medição, sem que a metodologia seja

prejudicada

4.2.3.2 - Perspectiva "Visão estratégica"

A malOna das pessoas costuma associar a idéia de sistemas de indicadores a

medidas financeiras, principalmente pelo fato de que, historicamente, os sistemas de

indicadores das empresas tiveram natureza financeira.

Na prática, a ênfase excessiva em resultados financeiros coloca em segundo plano a

criação de valor a longo prazo, principalmente nos ativos intangiveis e intelectuais,

fundamentais para um crescimento futuro (Kaplan e Norton, 1997).

Para o caso da CNEN, os objetivos e medidas selecionados para a perspectiva

"visão estratégica" podem ajudar as pessoas a entenderem melhor o direcionamento e os

desafios estabelecidos pela estratégia da instituição.



A adoção dessa perspectiva como efeito final de todos os objetivos do sistema de

medição, deixa clara a intenção da organização, criando uma estrutura de referência para

todas as pessoas.

Os objetivos relacionados á visão estratégica servem de foco para os objetivos e

indicadores das outras perspectivas do sistema de medição Qualquer indicador

selecionado deve fazer parte de uma cadeia de relações de causa e efeito que culminam na

visão estratégica institucional, proporcionando motivação e responsabilidade

4.2.3.3 - Perspectiva "Mercado e clientes"

Nessa perspectiva a CNEN deve identificar os campos de aplicação da tecnologia

nuclear que pretende priorizar. Esses campos representam as fontes que irão produzir os

efeitos desejados na visão estratégica da Instituição.

Alinhando esses campos com as medidas relacionadas a mercado e clientes, será

possivel identificar e avaliar como a organização está agregando valor nesses segmentos,

aproveitando oportunidades de negócios, oferecendo um fluxo constante de produtos e

serviços inovadores provenientes da aplicação de técnicas nucleares e correlatas.

Para alcançar os ambiciosos objetivos da perspectiva "Visi'n estratégica", a

importância da satisfação do cliente não deve ser subestimada. A CNEN deve

necessariamente criar e oferecer produtos e serviços valorizados pelos clientes / sociedade.

As medidas de desempenho referentes á imagem da Instituição podem também

estar contemplada nessa perspectiva, permitindo que a CNEN se defina de forma pró-ativa

para seus clientes / sociedade.

O estabelecimento de objetivos para o sistema de medição baseados nos clientes

pode auxiliar, por exemplo, na veiculação de uma imagem de um novo tipo de

profissionalismo na condução das atividades regulatórias da instituição.

A maioria dos funcionários não tem idéia de seu desempenho em relação à

satisfação dos clientes, ou como ele influencia nos resultados da organização. As medidas

relacionadas á imagem podem apontar o que os servidores devem fazer no dia-a-dia para

obter os resultados desejados.

4.23.4 - Perspectiva "Processos"
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Nessa perspectiva existem os objetivos e medidas criticas para a realização dos

objetivos da perspectiva "Mercado e clientes", pois através dos processos é que se poderá

identificar soluções para melhorar o desempenho da CNEN diante dos clientes / sociedade.

A capacidade de inovação é também peça fundamental para o desenvolvimento de

novas soluções para as necessidades atuais e futuras dos clientes, e está implícita na

perspectiva "processos", tendo em vista que sem o esforço de inovação dificilmente serão

conseguidos os impactos desejados nas medidas da perspectiva "Mercado e clíentes"

A importância relativa do ciclo de inovação sobre o ciclo operacional toma-se clara

em organizações com longos ciclos de projeto e desenvolvimento, como por exemplo, em

um projeto para o desenvolvimento de um reator avançado ou de uma nova aplicação de

radioisótopos. Nesses casos, medidas relacionadas com o acesso a tecnologias de base ou

ao acompanhamento de tecnologias emergentes são fundamentais aos processos de

inovação, pois darão a atualização tecnológica necessária para gerar impactos no mercado

e na sociedade.

A manutenção de uma capacidade cientifica e tecnológica própria na área nuclear é

crítica para o desenvolvimento de competências na fronteira da utilização da energia

nuclear: Essa atualização tecnológica é fundamental para a identificação de novas

oportunidades tecnológicas e novas demandas de aplicação nuclear na medicina,

agricultura, recursos hidricos, monitoração do meio ambiente, processos industriais e

novos materiais, contribuindo diretamente para os objetivos e medidas da perspectiva

"Mercados e clientes'"

Nos processos operacionais, a instituição deve identificar mecanismos que lhe

permitam oferecer produtos e serviços de qualidade, observando ainda a produtividade dos

processos, os custos e várias operações referentes à gestão organizacional. As medidas

relacionadas a esses processos serão responsáveis pelos efeitos nos objetivos relacionados

aos clientes.

4.2.3.5 - Perspectiva "Pessoas"

Os objetivos estabelecidos nas perspectivas "Visão estratégica", "Mercado e

clientes" e "Processos" revelam onde a instituição deve se destacar para obter um excelente

desempenho. Os objetivos da perspectiva "pessoas" oferecem o suporte que possibilita o

alcance dos objetivos das outras três perspectivas.
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As consequencias do aprimoramento das capacidades organizacIOnaIs não

aparecem em curto prazo. É um investimento no futuro, e exige investimentos

significativos em pessoal. A manutenção da competencia técnica é vista como uma forma

de assegurar que o progresso tecnológico de longo prazo no setor nuclear seja preservado.

Diretrizes referentes à formação, capacitação, aperfeiçoamento e valorização dos

recursos humanos necessários ao completo desenvolvimento do setor devem ser

estabelecidas para os diferentes campos, incluindo a segurança das atividades, a proteção

da população, dos trabalhadores e do meio ambiente.

A importância da valorização dos servidores é nítida quando consideramos que o

aumento da produtividade, da capacidade de resposta, da qualidade e da melhoria dos

serviços aos clientes estão relacionados com a satistàção do corpo funcional.

Para que a CNEN alcance um alto nivel de satisfação dos clientes de atividades

relacionadas a inspeções e licenciamentos pode ser necessário, por exemplo, que as

instalações sejam atendidas por servidores satisfeitos.

Para que os funcionários contribuam para o sucesso organizacional, é necessário

que possuam a competência técnica adequada ao exercício de suas atividades, e devem

estar motivados a agir no melhor interesse da instituição, com liberdade para decidir.

Nesse sentido, o bom desempenho referente às medidas relacionadas ao clima

organizacional e competência técnica são fundamentais para os objetivos relacionados aos

processos, clientes e visão estratégica da CNEN.

4.2.3.6 - Perspectiva "Financeíra"

A contrário da conotação atribuída á perspectiva financeira do balanced scorecard,

essa perspectiva está voltada á captação de recursos. Essa quinta e última perspectiva

envolve objetivos e medidas que funcionam como peças fundamentais de suporte aos

objetivos das perspectivas "pessoas" e "processos".

Embora seja óbvio ressaltar a necessidade de financiamento de atividades da

instituição, é importante observar que a questão está explícita nos resultados do processo

de planejamento estratégico. Aumentar a captação de recursos é destacadamente uma das

prioridades da organização, por isso deve estar contemplada como uma das perspectivas do

sistema de medição.
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Esses recursos complementares só poderão ser obtidos mediante um esforço

adicional de captação, associado a objetivos e acompanhado pela medição do desempenho

nessa perspectiva.

Dessa forma, os objetivos e medidas dessa perspectiva contribuem para a estratégia

de obtenção de recursos, e podem garantir a governabilidade institucional e a melhor

consecução dos objetivos das perspectivas "pessoas" e "processos", com efeitos diretos nas

outras perspectivas do sistema de medição.

4.2.3.7 - Associação dos objetivos às perspectivas

Os objetivos selecionados nas idéias-força dos componentes estratégicos estão

relacionados às perspectivas identificadas da seguinte forma:

Objetivos

Ser reconhecida pela sociedade
Ser referência internacional

Fortalecer a imagem institucional
Assegurar a satisfação do eliente e do cidadão
Aumentar o portfólio de produtos e serviços

Manter a atualização tecnológica
Melhorar a gestão organizacional

Manter a competência técnica

Garantir o financiamento das atividades da CNEN

Tabela 3 - Relaçao entre os objetivos e perspectIvas

. Perspectivas

Visão estratégica

Mercado e clientes

Processos

Pessoas

Financeira
-

4.2.3.8 - Relação de causa-e-efeito entre as perspectivas do sistema de medição

As perspectivas identificadas precisam ainda estar relacionadas entre si, devendo

haver um encadeamento entre os objetivos das perspectivas, que reflita as relações de

causa-e-efeito assumidas na formulação da estratégia.

A relação de causa-e-efeito entre as perspectivas identificadas é mostrada na Figura

11.

Analisando a cadeia de causa-e-efeito é possível presumir que:

1
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• OS objetivos da perspectiva pessoas c da perspectiva processos serão impactados

pelo financiamento das atividades da CNEN,

• os objetivos da perspectiva pessoas causarão efeito nos objetivos da

perspectivas processos,

• os objetivos de processos causarão efeitos na perspectiva mercados e clientes e

• os objetivos da perspectiva mercados e clientes por sua vez, causarão impactos

nos objetivos referentes à visão estratégica

Visão
Estratégica
i-~

l\Ierrado i Clientes

Financeira

• Processos

Pessoas

Figura 11 ~ Cadeia de causa-e-efeito entre as perspectivas do sistema de medição,

No entanto, tais efeitos só podem ser confirmados através da avaliação dos

indicadores relacionados com os objetivos e fatores críticos de sucesso do sistema de

medição, o que será abordado adiantc,

4.3 - Modelo crítíco de causa-e-efeito entre os objetivos / fatores criticos de sucesso do

sistema de medíção

o sistema de medição é uma grande rede de causas e efeitos, Os objetivos e fatores

criticos de sucesso identificados são os componentes básicos do diagrama que representa o

desdobramento da estratégia,
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Como método de visualização desse desdobramento, o Comitê recomenda a

utilização de um diagrama de inter-relações que permita explicitar a integração dos

objetivos que compõem o sistema de medição A visualização das inter-relações permite

uma melhor interpretação e assimilação da estratégia da organização para todas as pessoas.

Na aplicação do modelo na CNEN, foram trabalhados dois diagramas de inter

relações, um para os objetivos e fatores críticos de sucesso e outro para os indicadores

relacionados aos mesmos, que será chamado de painel corporativo (Fig 13)

É fundamental que os dois sejam estudados de forma integrada, pOiS são

interdependentes. No entanto, a representação separada de cada diagrama pode facilitar o

estudo das relações do modelo critico de causa e efeito, tendo em vista a clareza na

representação dos elementos de cada diagrama.

As inter-relações entre os objetivos e fatores criticos de sucesso da CNEN estão

representadas na Fígura 12 (Diagrama de inter-relações entre os objetivos e fatores criticos

de sucesso da CNEN).

O diagrama mostra a lógica da estratégia da CNEN através de uma grandl'l rede de

causas e efeitos entre os objetivos do sistema de· medição, agrupados nas áreas de

prioridade da instituição e associados a fatores criticos de sucesso.

4.4 - Seleção de indicadores de desempenho para os objetivos e fatores criticos de

sucesso do sistema de medição

Para avaliar os principais efeitos da estratégia nas partes interessadas e nas causas

desses efeitos, foram identificados indicadores que pudessem representar o atingimento

dos objetivos do sistema de medição e a eficácia das ações sobre os fatores criticos de

sucesso.

Para os objetivos foram identificados os ou/comes, que são os indicadores de longo

prazo, que tem como principal caracteristica saber se o objetivo foi alcançado após um

certo tempo e se o efeito desejado foi obtido.

Para os fatores críticos de sucesso foram identificados os drivers, que são os

indicadores de curto prazo, pois precisam ser analisáveis em periodos menores. Eles

mostram se as ações estão sendo tomadas conforme planejado e permitem analisar as

causas presumidas do efeito, de forma pró-ativa.
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Figura 12 - Diagrama de inter-relações entre os objetivos e
fatores críticos de sucesso da CNEN

arspectiva Fatores Críticos de Sucesso Objetivos

Visão
'stratég ica

Mercado e
Clientes

Processos

Pessoas

Financeira

Intensificar a inserção
da CNEN no contexto

internacional

Divulgar a atuação
institucional

Aumentar a credibilidade

Focalizar o cliente

Investir em novas
oportunidades de neg!5cios

Promover aliança's
estratégiCas

Ter acesso a
tecnologias de base

Internalizar tecnologias
determinantes

Acompanhar tecnologias
emergentes

Elevar a
produtividade

Adequar a qualidade
no processo produtivo

Estimular a criatividade e
inovação

Capacitar corpo
funcional

Estimular a valorização
do servidor

Aumentar a
receita própria

Aumentar recursos obtidos
junto aos órgãos de fomento

Aumentar a captação de
recursos junto ao governo

Ser Referência ~

Internacional

Ser reconhecida
~pela sociedade

- '"- - - - --- - - - - - - - - - - --~-----

:+ Fortalecer a imagem
institucional

( ~

r+ Assegurar a satisfação
do cliente e do cidadão

'1
Aumentar o portfólio de

produtos e serviços

,,.
-- ------- -------------- ------- ----_._--- - - - - - --------- -- -

Manter a atualização
tecnológica

•

a

Melhorar a Gestão
Organizacional

- •..". - ,

--------- - -

Manter a j

Competência
,
i

'" -".-,,,,, ...=.,,,,

i
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w
Garantir o Ifinanciamento das

atividades da CNEN
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Figura 12 - Diagrama de inter-relações entre os objetivos e
fatores críticos de sucesso da CNEN

rerspectiva Fatores Críticos de Sucesso Objetivos
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Por serem indicadores do painel corporativo, referente ao nivel estratégico do

sistema de medição, foi considerado na seleção que eles devem refletir os objetivos e as

ações que pertencem à organização como um todo, e não a um setor ou um macroprocesso

especifico da CNEN Foi levado em consideração também o alinhamento claro desses

indicadores aos objetivos e fatores críticos de sucesso.

Para facilitar o processo de escolha dos indicadores foram levantados em diversas

fontes alguns indicadores já utilizados em empresas privadas e públicas de variados

setores.

Para cada objetivo e fator crítico de sucesso foram selecionados um ou mais

indicadores pertinentes, baseados nos critérios de seleção informados na seção 3.2,

referente a seleção de indicadores de desempenho

Foram considerados alguns indicadores já exístentes na CNEN, tanto os utilizados

nos programas do plano plurianual da instituição quanto os já utilizados nos processos de

gestão institucional.

Foram considerados ainda os indicadores da Associação Brasileira dos Institutos de
'! I

Pesquisa Tecnológica (ABIPT), os indicadores recomendados pelo Comitê Temático

Medição do Desempenho Global da Fundação Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ), os

já utilizados por diversas Instituições de Pesquisui> vinculadas á Secretaria de de

Coordenação das Unidades de Pesquisas (SECUP) do MCT e os recomendados pelo

Balanced Scorecard.

O Anexo 9.1 traz uma tabela com os diversos indicadores selecionados para cada

objetivo e fator critico de sucesso do sistema de medição.

Para fazer parte do Painel Corporativo foram identificados os indicadores mais

representativos na listagem "Seleção de indicadores para o painel corporativo" (Anexo

9.1). As informações referentes á caracterização de cada indicador identificado estão

representadas nas tabelas a seguir.

Perspectiva: Visão Estratégica

Objetivo: Ser referência internacional
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Nome: Índice de transferência de te':;;~i~ 1Umdade R$rrNSE [Classificação: Ou/come

Forma de medição: (Somatório em valor de contratos de licenciamento para exploração de patentes +
contratos de fomecimento de tecnologia industnal + contratos de prestação de serviços de assiste"cla
técnica e cientifica) / Total de TNSE - Técnicos de nível superior, especialistas, ou seja, o somatório
de pesquisadores, tecnologistas e bolsistas de nivel superior vinculados diretamente à pesquisa, com
mais de doze meses de atuação, a serem listados pela instituição.
Frequencia: Anual

Tabela 4 - lndice de transferência de tecnologia

Nome: Citações no ISI IUnidade: Citações / TNSE IClassificação: Ou/come

Forma de medição: N° de citações no Insli/u/e(or 5'clenlíjíc Injórma/lOn / Total de TNSE.
Frequência: AnuaL

Tabela 5 - Citações no Ins/ltute for SClentific InformatlOn

Objetivo: Ser referência internacional / FCS: Intensificar a inserção da CNEN no contexto

internacional

Ni..me: Publicações em periódicos internacionais IUnidade: Artigos / ~SE IClassifie<:lção: Driver

Forma de medição: N° de artigos completos publicados em periódicos internacionais (com ISSN 
International S/andard Serial Number, código numérico usado como um identificador de publicações
periódicas) / Total de TNSE.
Frequência: AnuaL

Tabela 6 - Publicações em periódicos internacionais

~me: Patentes obtidas no exterior :... IUnidade: Patentes IClassificação: Driver

Forma de medição: N° de patentes obtidas no exterior (Obtenções referentes ao ano de aplicação).
Frequência: AnuaL

Tabela 7 - Patentes obtidas no exterior

Perspectiva: Mercado e Clientes

Objetivo: Fortalecer a imagem institucional

Tabela 8 - N° de mserções espontâneas pOSitivas na mldla

Nome: N° de inserções espontâneas positivas Unidade: Cm' ou minutos Classificação: Ou/come
na mídia

Forma de medição: N° de inserções espontãneas positivas na midia sobre a organização (inserções não
pagas, de teor favorável á CNEN e não influenciada pela mesma).

Frequencia AnuaL
..
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Objetivo: Fortalecer a imagem institucional! FCS Aumentar a credibilidade

Tabela 9 - N° de eventos para dlvulgaçao da energia nuclear

Nome: N° dc eventos para divulgação da 1
energia nuclear

Unidade: Eventos Classd1cação: Driver

Forma de medição: N° de eventos para divulgação da energia nuclear e atuação institucional.

Frequéncia: Bimestral.
L -

Objetivo: Assegurar a satisfação do cliente e do cidadão

Tabela 10 - lndlce de satlsfaçao

Nome: Índice de satisfação (% de clientes que se
declararam muito ou totalmente satisfeitos com os produtos Unidade: % Classificação: Ou/come
e serviços da organização)

Fonna de medição: (No de clientes que se declararam muito ou totalmente satisfeitos com os produtos e
serviços da organização I N° de clientes que forneceram informações para pesquisa de satisfação do
cliente) • 100

Frequência: Anual.
-

Objetivo: Assegurar a satisfação do cliente e do cidadão / FCS: Focalizar o cliente

Tabela 11 - Tempo medlO de soluça0 de problemas

I

dl\l\'l'il1~ae:Di~ ,
INome: Tempo médio de solução ,

ti , 'Classificação: Driver
problemas

Forma de medição: N° de dias decorridos entre a identificação I relato do problema e a tornada de ação
corretiva com eficácia comprovada e relatada ao cliente.

übs.l A simples disposição a curto prazo não deve computar como problema solucionado.

übs.2 Considerando que é em situações adversas que se testa a atitude da organização, a solução de
problemas toma-se um fator principal para um bom relacionamento com o cliente.

Frequência: Mensal.
-

Objetivo: Aumentar o portifólio de produtos e serviços
~-

Nome: N° de novos produtos e serviços ofertados Unidade: Unidade Classificação: Ou/come
na área nuclear

Forma de medição: N° de novos itens disponiblhzados para clientes externos, conforme catálogo de
produtos e serviços da CNEN (portifólio)

Frequência: Anual.

Tabela 12 - N° de novos produtos e serviços ofertados na área nuclear

1
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Objetivo Aumentar o portifólio de produtos e serviços i FCS Investir em novas

oportunidades de negócio
--~------------

Nome: Índice de produtividade Unidade: N° de itens tecnológicos i
Classificação: Driver

tecno lógica TNSE, com duas casas decimais_

Forma de medição: Somatório de tecnologias desenvolvidas ou aperfeiçoadas, processos desenvolvidos
ou aperfeiçoados, metodologias desenvolvidas ou aperfeiçoadas, protótipos desenvolvidos e projetos
concluidos no ano i TNSE

Frequência: AnuaL

Tabela 13 - IndICe de produllvldade tecnologlca

Objetivo: Aumentar o portifólio de produtos e serviços i FCS: Promover alianças

estratégicas

Nome: Parceria institucional IUnidade: % IClassificação: Driver

Forma de medição: (N' de ações que tenham parceiros externos (nacionais e internacionais) formais
(através de contratos, convênios e i ou projetos em curso, não considerando, para esse fim, os clientes
como parceiros) / N' total de ações ativas no ano) * 100_

Frequência: Anual

Tabela 14 - Parceria institucional

Perspectiva: Processos

Objetivo: Manter a atualização tecnológica

Tabela 15 - N' de tecnologIas domlOadas I n' total de tecnologIas necessánas

Nome: N' de tecnologias dominadas I n' total de
Unidade: % Classificação: Qutcame

tecnologias necessárias

Forma de medição: (N' de tecnologias dominadas I n' total de tecnologias necessárias) * 100

Obs L Tecnologia = conjunto de conhecimentos - científicos, empiricos ou intuitivos - organizados de
maneira sistemática e que, sob a forma de instruções, são empregados no desenvolvimento de novos
processos, ou no desenvolvimento, aperfeiçoamento, produção e comercialização de produtos e
serviços de interesse para um cliente externo da CNEN_

Obs2_ Para a apuração do indicador é necessário que se reahze o mapeamento referente ao conjunto de
conhecimentos criticos que a organização precisa dominar para atingir seus objetivos operacionais e
estratégicos, em cada macroprocesso_

Frequência: Anual
-
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Objetivo Manter a atualização tecnológica! FCS Ter acesso a tecnologias de base

Nome: N° de informações críticas disponíveis I n° total Unidade: %1 Classificação: Driver
de informações críticas necessárias

Fomla de medição (No de informações críticas disponiveis I n° total de informações criticas
necessárias) * 100

Obs. Para obter esse indicador é necessário identificar e mapcar quais infoffi1ações a organlzação
deveria ter acesso. Informação critica disponível: conjunto de dados acessível em tempo adequado,
atualizado e confiável, CUja utilização é essencial para a realização dos objetIvos operaciona is e
estratégicos, em cada macroprocesso.

Frequência: Anual.

Tabela 16 - N° de Informações crítIcas disponíveis! nO total de Informações críticas

necessárías

Objetivo: Manter a atualização tecnológica! FCS: lntemalizar tecnologias determínantes

~~~~~d~;!~1~~ecimentoscríticos~ocumentadose Unidade: %

F,?r:made1l1edi.yão: ~o de, conhecimentos críticos documentados e disseminados I n° total de
conhecimentos criticos dominildos) * 100

Obs. Esse indicadpr' mede se ,os conhecimentos estão disponíveis em meíos que permitam a ampla
utilização dos conhecimentos por toda a organização.

Fr~uência: SemestraL

Tabela 17 - % de conhecimentos críticos documentados e díssemínados

Objetivo: Manter a atualização tecnológíca I FCS: Acompanhar tecnologias emergentes

N:ome: Índice de estudos realizados sobre tecnologias Unidade: % Classificação: Driver
emergentes

FOffi1a de medição: (No estudos ou trabalhos de pesquisa básica ou aplicada realizados sobre
tecnologias emergentes I n° total de estudos ou trabalhos de pesquisa básica ou aplicada realizados) *
100

Obs. Os estudos realizados sobre tecnologias emergentes não incluem as atividades de serviços de
informações técnico-eíentíficas, levantamento de dados, estudos de viabilidade técnica ou econômica,
testes de padronização, licenças e patentes, e serviços de assistência técnica e resolução de problemas
operaclOnals.

Frequência: Semestral.

Tabela 18 - Indlce de estudos realizados sobre tecnologias emergentes
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Objetivo Melhorar a gestão organizacional

Nome: Índice de avaliação da gestão IUnidade: N° ICla~sificação: Outcome--

Forma de medição: Pontuação anual conforme critérios do Prêmio Nacional da Qualidade

Frequência: Anual.

Tabela 19 - [ndice de avalIação da gestão

Objetivo Melhorar a gestão organizacional; FCS: Elevar a produtividade

Nome: Índice de eficiência operacional IUnidad~: % IClassificação: Driver

Forma de medição: Somatório dos indices de eficiência operacional dos macroprocessos (% da
capacidade global utilizada) ; n° de macroprocessos

Obs. Cada macroprocesso institucional deve desenvolver seu próprio indice de eficiência operacional,
baseado nas características referentes a cada um. A perda de capacidade pode ser devida a falta de
demanda, paradas etc..

Frequência: Mensal.

Tabela 20 - lndice de efiCIência operacional

Objetivo: Melhorar a gestão organizacional / FCS: Adequar a qualidade no processo

produtivo

Tabela 21 - [ndlce de rec1amaçao em relaçao aos produtos e serviços prestados

Nome: Índice de reclamação em relação aos produtos e
Unidade: % Classificação: Driver

serviços prestados

Forma de medição: (Índice de reclamações de produtos + indice de reclamação de serviços) ; 2

Índice de reclamação de produtos: (No de reclamações de produtos; n° total de produtos) * 100

Índice de reclamação de serviços: (No de reclamações; n° total de serviços e projetos prestados para
clientes externos) * 100

Obs.l Devem ser consideradas somente reclamações formais e registradas.

Obs.2 É necessário que se institucionalize uma metodologia formalizada para obtenção dos índices.

Frequência: Semestral.
- -

Perspectiva: Pessoas

Objetivo: Manter a competência
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Nome: Índice de qualificação da força de trabalho IUnidade: - IClassificação: Qulcome

Fonna de medição: (5D + 4M + 3E + 2G + SG) I força de trabalho dedicada a atividades-fim

Obs I. D - Doutores, M - Mestres, E - Especialistas, G - Graduados, SG - Segundo grau.

Obs2. Na expressão acima só deverão ser considerados os titulados dedicados à atividade-fim.

Frequência: Anual.

Tabela 22 - lndlce de qualificação da força de trabalho

Objetivo: Manter a competência / FCS: Estimular a criatividade e inovação

Tabela 23 - % de pessoas que participam de projetos movadores

I

Nome: % de pessoas que participam de projetos Unidade: % Classificação: Drtver
inovadores

Fonna de medição: (Homens hora em projetos de melhoria ou inovadores f homens hora total) * 100

Obs. Projetos inovadores - projetos voltados à melhoria I inovação de processos operacionais da
organização.

Frequência: BimestraL
..

Objetivo: Manter a competência / FCS: Capacitar corpo funcional

Nome: Índice de capacitação e treinamento IUnidade:·H por pessoa IClassificação: Driver

Forma de ;nedição: Horas investidas em capacitação e treinamento f força de traballio

Obs. Inclui-se no treinamento a participação em cursos, seminários e congressos, estágios e
intercâmbios, comprovada com os registros formais.

Frequência: Bimestral.

Tabela 24 - lndice de capacitação e treinamento

Objetivo: Manter a competência / FCS: Estimular a valorização do servidor

Nome: % das pessoas que se declaram suficientemente Unidade: % Classificação: Driver
motivadas e satisfeitas

Forma de medição: (No de pessoas que se declaram suficientemente motivadas e satisfeitas I N° de
servidores que participaram da pesquisa de clima organizacional) x 100.

Frequência: SemestraL

Tabela 25 - % das pessoas que se declaram sufiCientemente motlvadas e satlsfeltas

Perspectiva: Financeira

Objetivo Garantir o financiamento das atividades da CNEN
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Nome: Índice de crescimento da captação Iuni~a~:-~IClassificação: Oulcome
financeira ~ ~L

Forma de medição: (Recursos orçamentános e financeIros totais captados no exercício atual! Recursos
orçamentários e financeiros totais captados no exercícío anterior) x 100.

FrequêncÍa: Anual.

Tabela 26 - Indice de crescimento da captação financeira

Objetivo Garantir o financiamcnto das atividades da CNEN / FCS: Aumentar a receita

própria

Tabela 27 -lndlCe de creSCImento da dIspomb!l!dade real da receIta

Nome: Índice de crescimento da disponibilidade real
Unidade: % Classificação: Driver

da receita

Forma de medição: (Recursos orçamentários captados em função do aumento de receita no exercício
atual! Recursos orçamentários captados em função do aumento de receita no exercício anterior) x 100.

Frequência: Anual.
..

Objetivo: Garantir o financiamento das atividades da CNEN / FCS: Aumentar os recursos

obtidos junto aos órgãos de fomento

Nome: Crescimento da captação~~&\fi!sdS'~~r-IY,~ I f, C= '"I D'í'"'
provenientes de fomento

nl e. o assificação: TIver

Forma de medição: (Recursos financeiros provenientes de fomento no período atual / recursos
financeiros provenientes de fomento captados no período anteríor) x 100.

Frequência: Anual.

Tabela 28 - CrescImento da captação de recursos provementes de fomento

Objetivo: Garantir o financiamento das atividades da CNEN / FCS: Aumentar a captação de

recursos Junto ao governo federal

Nome: Crescimento da captação de recursos Unidade: % Classificação: Driver
provenientes do orçamento da união alocado à CNEN

Forma de medição: (Recursos orçamentários provenientes do orçamento da uníão captados no periodo
atual 1recursos orçamentários provenientes do orçamento da união captados no periodo anterior) x 100.

Frequêncla: Anual.

Tabela 29 - Crescimento da captação de recursos provementes do orçamento da

união alocado à CNEN

4.5 - Modelo critico de causa-e-efeito entre os indicadores do sistema de medição



111

o modelo critico de causa-e-efeito entre os indicadores do sistema de medição

permite, em conjunto com o diagrama referente ás inter-relações entre os objetivos e

fatores criticos de sucesso, a visualização do desdobramento da estratégia, mostrando ainda

a integração das perspectivas organizacionais, bem como explicitar a integração dos

indicadores que compõem o sistema de medição.

O diagrama de inter-relações entre os indicadores do painel corporativo (Figura 13 

Painel Corporativo - CNEN), pode contar a história da estratégia da CNEN, identificando e

tornando explícita a sequência de hipóteses sobre as relações de causa e efeito entre os

ou/comes e os drivers associados.

Tomando-se como referência o painel corporativo, pode-se supor que: com o

crescimento da captação financeira será possível melhorar a qualificação da força de

trabalho, o que proporcionará impactos na melhoria da gestão organizacional, o que

aumentará a satisfação dos clientes em relação aos produtos e serviços da instituição,

repercutindo positivamente na midia, o que trará impactos diretos na percepção da

sociedade sobre a organização.

No entanto, tal hipótese só poderá ser confirmada através do acompanhamento dos

índices dos indicadores e do estudo do grau de influência de um sobre o outro, sendo

importante observar que, com o estudo dos resultados dos indicadores ao longo do tempo,

a organização poderá aprender sobre a estratégia e sobre o próprio negócio.

4.6 - Desdobramento do sistema de medição

A CNEN é uma organização multidisciplinar, com atribuições que vão desde suas

funções regulatórias até as atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia

nuclear e correlatas.

Com um grande número de competências especificas, suas atividades estão

agrupadas em macroprocessos institucionais, sendo que alguns macroprocessos contam

com a participação de vários órgãos ou unidades de pesquisa da CNEN para a realização

de suas atividades.

Os macroprocesos são conjuntos de atividades responsáveis por impactos no

ambiente de uma determinada clientela, sendo formados por todas as operações necessárias

e suficientes á obtenção desses impactos.
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Por terem clientelas e impactos específicos, pode-se concluir que, de alguma forma,

os macroprocessos são unidades de negócio independentes, porém interdependentes em

várias operações e complementares para o cumprimento da missão institucional Por esses

motivos, todos devem estar alinhados á estratégia da organização, sendo os responsáveis

diretos pelos resultados dos indicadores do nivel estratégico (painel corporativo) do

sistema de medição do desempenho global

Para buscar esse alinhamento e as contribuições específicas, o sistema de medição

deve ser desdobrado para cada macroprocesso institucional, obedecendo as mesmas áreas

de prioridade da estratégia da organização.

O Comitê recomenda que as mesmas perspectivas utilizadas no nivel estratégico

sejam aplicadas no nivel gerencial.

No caso do desdobramento do sistema de medição da CNEN, as mesmas

perspectivas utilizadas no painel corporativo serão aplicadas para os macroprocessos

institucionais.

Para exemplificar o desdobramento do nível estratégico para, os macroprocessos, foi

adotado como referência' no trabalho de dissertação o macroprocesso "Qualidade

metrológicaem radiações ionizantes".

A finalidade do macroprocesso é manter os padrões nacic:.:lis para medições das

radiações ionizantes e disseminar essa padronização para o Pais, garantindo assim, a

coerência das medições realizadas no Brasil com o sistema metrológico internacional e,

por meio de padrões nacionais, garantir a rastreabilidade dos padrões de referência dos

laboratórios de calibração que integram a Rede Brasileira de Metrologia das Radiações

Ionizantes (MP, 2003)

Ele é coordenado e conduzido no Instituto de Radioproteção e Dosimetria, tendo

como principais atividades: a calibração dos Padrões Nacionais de radioproteção,

radioterapia e radiodiagnóstico, em Laboratórios Primários estrangeiros e no Bureau

Internacional de Pesos e Medidas (BIPM); calibração dos Padrões de Referência dos

Laboratórios da Rede Brasileira de Metrologia das Radiações Ionizantes; participações em

Key Comparisions; participações em comparações internacionais e comparações dos

Padrões de Referência dos Laboratórios da Rede Brasileira de Metrologia das Radiações

Ionizantes; promoção de intercomparações para laboratórios de ensaio; participação em

programas de garantia de qualidade em procedimentos de dosimetria; envolvendo ainda em
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seu escopo todos os desenvolvimentos tecnológicos realizados na área de qualidade

metrológica em radiações ionizantes (MP, 2003)

Os principais produtos do macroprocesso são padrões de referência, calibrações de

instrumentos de medição e fontes radioativas e amostras para intercomparações padrão e

resultados de intercomparação; fornecendo padrões (fontes), protocolos e certiticações para

laboratórios secundários e laboratórios de medidas (de instalações nucleares, universidades

e empresas) (CNEN, 2000).

Dos tipos de desdobramentos citados no capítulo referente às recomendações da

FPNQ, foram utilizados o desdobramento de indicador consolidado (o indicador do painel

corporativo é uma consolidação de dados dos macroprocessos), e desdobramento dos

objetivos e dos fatores críticos de sucesso da CNEN.

Neste último tipo de desdobramento, que será o mais comum no caso da CNEN,

cada macroprocesso identifica seus objetivos ou fatores criticos de sucesso que apóiam

diretamente objetivos ou fatores criticos de sucesso da organização.

Para exempliftcar o desdobramento, é mostrado na tabela abaixo um objetivo e um

fator critico de sucesso do macroproeesso "Qualidade metrológica em radiações

ionizantes" apoiando diretamente o respectivo objetivo e fator crítico de sucesso d~"

organização.

Ser referência internacional

Objetivo da organização Ou/come: Índú:e de transferêncw de
tecnologia e

.. CitOfões no ISI

Intensificar a inserção da CNEN no contexto

Fator critico de sucesso da intemacional

organização
Driver: Patentes obtidas no exterior e

N Q de artigos publicados em periódicos.. científicos internacionais indexados

Fortalecer o papel da CNENIlRD como
laboratório primário na área de radiações

Objetivo do macroprocesso ionizantes

Ou/come: N" de países que utilizam a CNEN
como referência para calibração de padrões

Fator critico de sucesso do
Aumentar o número de grandezas em que o

laboratório é conhecido como primário

macroprocesso Driver: N° de grandezas em que (} laboratório é
conhecido como primário

Tabela 30 - Exemplo de desdobramento
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No caso do exemplo acima, "Fortalecer o papel da CNEN/lRD como laboratório

primário na área de radiações ionizantes" é um objetivo mais representativo para "ser

referência internacional", além de contribuir diretamente para o fator critico de sucesso

"Intensificar a inserção da CNEN no contexto internacional". Esta é uma das formas

recomendadas pelo Comitê para desdobrar para o segundo nível os objetivos e fatores

criticos de sucesso do nivel estratégico Os mesmos critérios de desdobramento foram

aplicados para todo o macroprocesso.

O desdobramento dos objetivos e fatores criticos de sucesso do painel corporativo

para os objetivos e fatores de sucesso do macroprocesso "Qualidade metrológica em

radiações ionizantes" foi realizado como exemplo de desdobramento, e está representado

no Anexo 9.2 (Desdobramento dos objetivos e dos fatores criticos de sucesso da CNEN

para o macroprocesso "qualidade metrológica em radiações ionizantes")

No exemplo de desdobramento mostrado na tabela anterior, é válido observar que o

macroprocesso "Qualidade metrológica ,em radiações inonizantes" também contribui

diretamente para os indices dos indicadores do objetivo e do fator critico de sucesso da
,11

organízação, que são indicadores obtidos através da Consolidação dos índices de todos os

rri'acroprôcessos' daCNEN,'além 'de i possuir objetivos e fatores criticos de sucesso

especificos compatíveis com os da organl.<ação.

Para o nível operacional do sistema de medição, o desdobramento pode ser

realizado de acordo com os mesmo procedimentos, só que aplicados aos processos internos

de cada macroprocesso.

Observando o fato de que a estratégia da organização contempla todas as

perspectivas e não as estratégias funcionais de cada macroprocesso, para o nivel

operacional não existe a necessidade de considerar todas as perspectivas do sistema, nem

de se atender em cada processo interno a todos os objetívos e fatores críticos de sucesso do

painel corporativo.



5 - DISCUSSÃO

5.1 - Considerações iniciais

É possível verificar que os resultados do Comitê Temático têm foco principal na

abordagem teórica de Kaplan e Norton, desenvolvedores do Balanced Scorecard (BSC),

que enfatizam em seus trabalhos a "organização orientada para a estratégia".

Balanced Scorecard, traduzido, significa indicadores balanceados de desempenho,

e dá nome a uma metodologia voltada à gestão estratégica das empresas(Symn~tic,s,.

2003)."..",

No entanto, o Balanced Scorecard trata superficialmente de casos relativos a órgãos

públicos, tendo como foco principal a aplicação da metodologia em empresas com visão

mercadológica. Outro aspecto não tratado pela metodologia diz respeito ao desdobramento

do sistema de medição para a organização.

As recomendações do Comitê Temático Medição do Desempenho Global aborda

melhor os aspectos que dizem respeito a adequação da metodologia em função da natureza

do negócio da organização, deixando mais clara a flexibilidade na implementação de um

sistema de medição.

Pelos motivos expostos, adotar as recomendações da Fundação para o Prêmio

Nacional da Qualidade pareceu ser mais adequado na aplicação á CNEN.

5.2 - Identificação dos objetivos e fatores críticos de sucesso considerados no sistema

de medição

o processo de planejamento da CNEN incluiu a análise dos ambientes, externo e

interno, bem como o estabelecimento dos valores, missão, visão, negócio e fatores criticos
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de sucesso da organização; e baseados nestes, foram estabelecidas as diretrizes e objetivos

estratégicos

Esses elementos foram constituídos como paI1e integrante de um processo

estruturado, em que a etapa seguinte foi a elaboração e execução de planos de ação que

permitissem alcançar um estado futuro desejável. As diretrizes e objetivos foram

estabelecidos de forma que atendessem os propósitos da metodologia utilizada que, no

caso, exige um detalhamento quase que explicativo, a fim de orientar a elaboração de

planos de ação para toda a instituição

A construção de um sistema de medíção toma como referência os resultados de um

processo estruturado de planejamento estratégico, não tratando diretamente de aspectos

referentes ao processo de sua formulação.

Assim, tendo em vista que o papel do sistema de medição é o de implementar uma

estratégia formulada, não importando o tipo de metodologia utilizada nessa formulação, foi

possível, neste trabalho, utilizar os resultados do processo de planejamento estratégico da

CNEN.

Porém, foi necessário que esses resultados fossem adequados à abordagem do

sistema de medição. A metodologia utilizada no planejamento da CNEN exigiu que as

diretrizes e objetivos estratégicos estivessem detalhados de forma explicativa, em função

do tipo de abordagem referente à implementação da estratégia. No sistema de medição, a

estratégia da Instituição precisa estar representada em um conjunto de poucos objetivos

mensuráveis relevantes, que a representem integralmente.

Com a intenção de não prejudicar a metodologia para elaboração do sistema de

medição da CNEN, foi necessário identificar um conjunto de idéias-força compativel com

os resultados do planejamento estratégico da Instituição, a fim de que fossem estabelecidos

os objetivos e fatores criticos de sucesso.

Adicionalmente, a fim de enriquecer o sistema de medição foram incorporados

alguns elementos que na forma de fatores critieos de sucesso podem ser essenciais à

estratégia tecnológica da Instituição.

A variável tecnológica, que é elemento básico da estratégia institucional, deve estar

clara e bem representada no sistema de medição. Novas tecnologias na área nuclear,

vinculadas à constituição de uma competência inovadora, garantem a evolução do setor.

A estratégia institucional exige uma estratégia tecnológica adequada. Empresas

competitivas devem, necessariamente, preconizar uma estratégia comprometida com a
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l11ovação Devem possuir uma estratégia que determine diretrizes tecnológicas, além de ter

diretrizes que determinem a estratégia (Vasconcellos, 1992)

Pelos motivos expostos, foram incorporados ao sistema de medição alguns fàtores

críticos de sucesso condizentes com a estratégia tecnológica da CNEN. Mesmo estando

implícitos no conjunto de diretrízes e objetivos estratégicos estabelecidos no processo de

planejamento, esses novos elementos tem o objetivo de dar um reforço à estratégia

tecnológica da Instituição

A identificação dos objetivos e fatores críticos de sucesso descrita, no entanto,

deveria ser "validada" pela alta direção e pelo corpo gerencial da organização, com a

finalidade de ajustar cada elemento identificado e verificar se durante o processo não

houveram distorções nos conceitos abstratos implícitos nos mesmos.

De qualquer forma, os elementos considerados são adequados e traduzem a

estratégia da CNEN, mas o ideal seria que eles fossem resultado de um processo

estruturado, estabelecidos com uma visão sistêmica da metodologia de implementação de

um sistema de medição do desempenho global para a Instituição

5.3 - Alinhamento do sistema de medição à estratégia da CNEN

Foram identificadas cinco perspectivas para o sistema de medição: visão

estratégica, mercado/clientes, processos, pessoas e financeira. O critério utilizado para

dividir o sistema de medição em perspectivas foi a estratégia da organização, representada

pelos objetivos e fatores crítícos de sucesso.

Alguns referenciais teóricos propõem perspectivas especificas para o sistema de

medição. Existem padrões na literatura, como o Balanced Scorecard, que recomenda a

utilização das perspectivas: financeira, mercado/clientes, processos internos e

aprendizado/crescimento. Já o Gerenciamento pelas Diretrizes, recomenda as perspectivas:

qualidade, entrega ou tempo, custo, moral e segurança.

No caso do Balanced Scorecard, o modelo utiliza quatro dimensões minimas de

uma estratégia, que ao ser decodificada invariavelmente considera as finanças, o mercado,

as operações e as pessoas. Porém, a própria metodologia diz que podem ser acrescentadas

outras perspectivas caso seja necessário, sem que a mesma seja prejudicada (Kaplan e

Norton, 1997)
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A perspectiva financeira é enfatizada pela metodologia do Balanced Scorecard

como foco para os objetivos c medidas de todas as perspectivas de um sistema de medição,

onde qualquer medida selecionada, deve fazer parte de uma cadeia de relações de causa-e

efeito que culminam com a melhoria do desempenho financeiro.

Porém, tal argumento pode ser aplicável somente á instituições com fms lucrativos,

em que o sistema de medição é estabelecido para que seja obtido o desempenho econõmico

desejado No caso da CNEN, a perspectiva financeira não deve ser o efeito final da atuação

organizacional.

Nesta dissertação, foi adotada para o modelo da Instituição a perspectiva "visão

estratégica" como efeito final de todos os objetivos do sistema de medição da CNEN,

criando uma estrutura de referência para a organização.

A visão estratégica da organização como fóco para o sistema de medição, alinhada

com o cumprimento de suas atribuições legais, pode ajudar as pessoas a entenderem

melhor os desafios estabelecidos pela estratégia, bem como melhor direcionar as ações da

organização no cumprimento de sua função pública.

Para a CNEN, a perspectiva "financeira" poderia abranger ainda medidas referentes

ao grau de eficiência com que a instituição atende às necessidades de seus clientes,

buscando otimizar a utilização de recursos, o que é também uma das recomendações do

Balanced Scorecard para essa perspectiva no caso de órgãos públicos. No entanto, já

existem na organização iniciativas referentes ao aperfeiçoamento de seus mecanismos de

gestão, que visam garantir o atendimento das demandas sociais e o compromisso com a

utilização responsável dos recursos públicos a ela conferidos. Esses esforços podem ser

agregados ao sistema de medição e ter seus progressos acompanhados através de medidas

consistentes relativas aos mecanismos de gestão. No entanto, esta questão está inserida na

perspectiva "processos", com objetivos e medidas voltadas à melhoria da gestão

organizacional, não sendo necessário uma perspectiva a parte para tratar do assunto.

A perspectiva "financeira" adotada no sistema de medição proposto está voltada á

captação de recursos para a Instituição, ao contrário da conotação atribuida à mesma no

Balanced Scorecard

A questão referente à captação de recursos está evidente nas diretrizes e objetivos

estabelecidos para a CNEN em seu processo de planejamento estratégico. E por ser uma

das prioridades da organização, deve estar representada em uma das perspectivas do
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sislema de medição, tendo em vista que o quadro atual referente ao financiamento das

atividades do setor nuclear é critico.

A redução dos investimentos e os sucessivos cortes de recursos reduziram

gradativamente a capacidade técnica e científica da CNEN Adicionalmente, foi observado

nos últimos anos um considerável aumento das atividades nucleares no Brasil, bem como a

expansão ocorrida na utilização de inúmeras técnicas nucleares aplicadas nos campos da

indústria, meio ambiente, agricultura e saúde.

O atual quadro de restrições orçamentárias no setor público aponta para a

necessidade de se buscar outras formas de financiamento das atívidades da instituição,

através de fundos de C&T, de agências de fomento ou de convênios e parcerias com

empresas e outros órgãos públicos.

O crescimento do nivel de atividades da CNEN, inclusive com a criação de novas

unidades operacionais, como o Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste e os

distritos de Goiânia, Planalto Central e Caetité, tomou insuficiente os atuais tetos

orçamentários da instituição.

Os objetivos e medidas dessa perspectiva do sistema contribuem para a estratégia

de obtenção de recursos, e podem garantir a sobrevivência do setor nuclear.

A respeito das relações de causa-e-efeito ellire as perspectivas do sistema de

medição proposto, existe uma relação direta entre a perspectiva "financeira" e as

perspectivas "pessoas" e "processos". Esta interdependência indica que as duas últimas são

impactadas pelos objetivos e medidas da perspectiva "financeira" com a mesma

intensidade, embora o painel corporatívo mostre na seqüência de interdependência a

perspectiva "pessoas" antes da perspectiva "processos".

As duas perspectivas são impactadas da mesma forma pelo financiamento das

atividades da CNEN, com efeitos diretos nas outras perspectivas do sistema de medição.

5.4 - Modelo crítico de causa-e-efeito entre os objetivos / fatores críticos de sucesso do

sistema de medição

As empresas que possuem um sistema de medição estruturado utilizam diversas

formas para elaborar um diagrama de inter-relações. Algumas preferem estabelecer um

diagrama de objetivos já com os respectivos indicadores representados, outras preferem

deixar os objetivos e fatores criticos de sucesso implícitos, utilizando diagramas em que
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aparecem apenas os indicadores. Existem ainda empresas que representam essas inter

relações em diagramas virtuais, que são identificadas através de links em sistemas

eletrônicos No entanto, é válido observar que o formato do diagrama é pouco relevante.

Na dissertação foram utilizados dois diagramas de inter-relações, um para os

objetivos I fatores criticos de sucesso e outro para os indicadores do Painel Corporativo.

No entanto, seria interessante representar os elementos dos dois diagramas em um único

mapa, de forma que sua visualização não fosse prejudicada pela confusão de uma

representação gráfica com muitos objetos, o que poderia influenciar no entendimento e na

assimilação da estratégia da organização pelas pessoas.

O diagrama de inter-relações dos objetivos e fatores criticos de sucesso mostra o

sistema de medição como uma grande rede de causas e efeitos, devendo ser analisado em

conjunto com o diagrama de ou/comes e drivers (Painel corporativo).

Ainda que coerente ou óbvia, esta relação de causa e efeito precisa ser testada, pois

assim como toda estratégia, é uma hipótese que envolve uma série de outras hipóteses

interligadas.

A estratégia da CNEN implica na transição da organização de sua posição atual

para uma posição futura desejável, porém incerta. Já que a Instituição ainda não alcançou

essa posição futura, o caminho a ser percorrido envolve essa série de hipóteses

interligadas. O sistema de medição permite que as hipóteses estratégicas sejam descritas

como um conjunto de relações de causa e efeito explicitas e passiveis de teste.

5.5 - Seleção de indicadores de desempenho para os objetivos e fatores críticos de

sucesso do sistema de medição

Foram identificados para o sistema de medição do desempenho global da CNEN,

28 indicadores que pudessem representar o atingimento dos objetivos do sistema de

medição e a eficácia das ações sobre os fatores críticos de sucesso.

O comitê temático da FPNQ recomenda como quantidade ideal de indicadores para

o painel corporativo algo entre IS e 30 indicadores. Um grande número de indicadores

pode acarretar em longas e exaustivas reuniões de análise de resultados pela alta direção,

pela falta de foco no que é realmente crítico para a organização A dificuldade para defmir

prioridades é um dos motivos de número excessivo de indicadores no nivel estratégico.



122

Somente através dos processos de análise critica do desempenho global da

organização, seria possivel verificar se os 28 indicadores identificados são suficientes e

representativos da estratégia da CNEN. Por outro lado, poderia ainda ser constatada na

análise, por exemplo, a utilização de indicadores operacionais no nivel estratégico, abrindo

espaço para uma revisão do sistema, a fim de torná-lo mais objetivo

Foram utilizados no painel corporativo indicadores já utilizados em organizações de

diversos setores, incluindo indicadores praticados por institutos da CNEN, que em algumas

atividades, adotaram práticas de gestão recomendadas pela Associação Brasileira de

Instituições de Pesquisa Tecnológica (ABIPT)

Foram utilizados também indicadores de Secretaria de Coordenação das Unidades

de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia (SECUPIJ'v1CT), utilizados nos

Compromissos de Gestão da Secretaria e suas unidades de pesquisa, que são instrumentos

de acompanhamento e avaliação anual, através dos quais são explicitados os compromissos

mútuos entre o Ministério e a Instituição.

Buscou-se realizar nesta dissertação o levantamento do maior número possivel de

indicadores existentes na organização. No entanto, o trabalho não teve a intenção de

considerar todos aqueles aplicados atualmente na CNEN, até mesmo porque não há na

Instituição uma visão geral de quais são os indicadores já disponiveis.

Foram utilizados indicadores que pudessem exemplificar a implementação de um

sistema de medição do desempenho global para a organização, que é a finalidade deste

trabalho. Para uma implementação efetiva do sistema, deveria ser feito um levantamento

detalhado dos indicadores existentes, pois cada novo indicador implica em um custo

adicional para a organização. Porém, deve-se observar que quando nenhum indicador

existente se "encaixa" nos objetivos ou nos fatores criticos de sucesso, é melhor criar um

indicador novo do que conviver com uma lacuna no sistema.

Para verificar se foi possivel obter os efeitos desejados, foram identificados

ou/comes, e para monitorar precocemente a estratégia, permitindo analisar de forma pró

ativa as eausas presumidas dos efeitos, foram identificados drivers.

A terminologia utilizada por esses indicadores tem uma forte influência do

balanced scorecard, que também utiliza esta nomenclatura O Gerenciamento pelas

Diretrizes (GPD) utiliza os termos "itens de controle" e "itens de verificação". O comitê

tentou chegar a um consenso em português para essa classificação dos indicadores,



F

]23

principalmente com relação aos drivers (condutores, direcionadores, pró-ativos,

antecipadores, de tendência, de acompanhamento, de monitoramento etc), mas não houve

o Ctlnsenso e preferiram trabalhar com os termos em inglês oulcomes e drivers, que

refletiam melhor a essência da classificação. Como o conjunto de recomendações do

Comitê é a referência para este trabalho, foi adotada nele a mesma nomenclatura utilizada

pela FPNQ

Outro aspecto interessante que diz respeito aos oulcomes e drivers, é que a

definição de cada um depende do ponto de referência No próprio painel corporativo, os

efeitos desejados podem ser causas de outros efeitos. Por exemplo, o "Índice de

qualificação da força de trabalho da CNEN", mesmo caracterizado corno oulcome, é de

alguma forma um driver para o ou/come "N° de tecnologias dominadas I na total de

tecnologias necessárias". Porém deve-se considerar que mesmo sendo um driver, ele não é

um bom driver, pois deveria medir a causa do efeito, e antes do efeito se confirmar. No

mesmo exemplo, o "índice de estudos realizados sobre tecnologias emergentes" permite

analisar de forma pró-ativa as causas presumidas do aumento ou diminuição do índice do

oulcome "na de tecnologias dominadas / na total de tecnologias necessárias".

Vale observar ainda, que não é uma tarefa fácil encontrar bons drivers, pOIS a

medição de forma realmente pró-ativa é dificil, devido à subjetividade envolvida.

5.6 - Modelo crítico de causa-e-efeito entre os indicadores do sistema de medição

Grande parte das empresas que possuem um sistema de medição apresenta seus

principais indicadores através de planilhas ou listas. No entanto, a visualização do painel

corporativo com suas inter-relações ajuda as pessoas a entenderem melhor a estratégia da

organização. Por esse motivo, tal método de visualização é recomendado pelo Comitê, pois

permite explicitar a integração dos indicadores.

Essa integração simplesmente reflete as inter-relações projetadas no diagrama de

desdobramento da estratégia (diagrama de inter-relações entre os objetivos estratégicos), e

tem como urna de suas principais funções apoiar a análise critica do desempenho global

Ao longo do tempo, os resultados dos indicadores poderão ser estudados e ajudar a

CNEN a aprender sobre a estratégia estabelecida e sobre as caracteristicas implicitas nos

processos referentes à captação de recursos, corpo funcional, capacitação, gestão

institucional, ao mercado de produtos e serviços envolvendo tecnologia nuclear, imagem
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da organização, Imagem da energia nuclear e outros elementos contemplados no paincl

corporativo.

5.7 - Desdobramento do sistema de medição

o Comitê identificou três níveis básicos de hierarquia para os indicadores de uma

organização: nivel estratégico, nível gerencial e nível operacionaL

O nível estratégico está representado no painel corporativo da CNEN com

indicadores que buscam avaliar os principais efeitos da estratégia nos stakeholders da

instituição (identificados no processo de planejamento estratégico), e nas causas desses

efeitos Os indicadores estabelecidos refletem os objetivos e ações que pertencem à CNEN

como um todo, e não a um macroprocesso· específico, observando que existem

macroprocessos que contribuem de forma mais significativa para os resultados de alguns

indicadores.

O nível gerencial está representado pelo desdobramento do nível estratégico nos

macroprocessos da organização. Os indicadores do nível gerencial têm a finalidade de

verificar a contribuição de cada macroprocesso á estratégia da CNEN, bem como avaliar se

os mesmos buscam a melhoria contínua de seus processos de forma equilibrada.

O nível gerencial poderia ser estabelecido ainda obedecendo a atual estrutura

organizacional da Instituição, verificando a contribuição de cada Órgão ou Instituto da

CNEN para a estratégia. O desdobramento para os macroprocessos pode contribuir para

uma melhor integração da organização, representando um esforço de maior valor agregado

á estratégia estabelecida.

O próprio processo de planejamento estratégico identificou uma série de vantagens

de se ter uma atuação por macroprocessos na CNEN.

Um dos exemplos é que existem atualmente na organização institutos

desenvolvendo pesquisas específicas em áreas de conhecimento idênticas, com impactos

no mesmo tipo de clientela No entanto, atuam de forma quase que independente. Nesse

caso, a atuação por macroprocessos poderia otimizar o compartilhamento de recursos, o

fluxo de informações, evitar a duplicidade de esforços e outras vantagens que culminam na

busca de uma "unidade" organizacionaL

O desdobramento do sistema de medição para o nivel operacional foi tratado de

forma superficial no trabalho de dissertação. O nível operacional pode ser visto como
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conseqüência do esforço organizacional para implemenlação do sistema de medição Cada

macroprocesso necessariamente deverá contemplar no nivel gerencial a consolidação dos

indicadores referentes aos seus processos internos, já que os indicadores desse nivel têm

por finalidade avaliar se os processos individuais estão sujeitos á melhoria continua e à

busca da excelência

No desdobramento do sistema de medição foi tomado como exemplo o

macroprocesso "Qualidade metrológica em radiações ionizantes". Ele foi escolhido

aleatoriamente do conjunto de macroprocessos da CNEN, não havendo um critério

especifico para a utilização do mesmo.

Os indicadores utilizados no desdobramento foram obtidos com o auxilio de um

especialista em atividades pertinentes ao macroprocesso. No entanto, no caso real de

implantação do sistema de medição, o processo de desdobramento deveria abranger

entrevistas com dois ou mais especialistas em cada macroprocesso, seguido pela

compilação de informações e apresentação em uma reunião de consenso que validasse as

sugestões. Tal procedimento teria por finalidade estabelecer os indicadores mais adequados

para avaliar o desempenho do macroprocesso e sua contribuição à estratégia

organizacionaL

É importante observar que em todas as perspectivas Hão existe a necessidade de se

definir outcomes e drivers para todos os macroprocessos, e seus respectivos processos

internos no nivel operacionaL

A estratégia da CNEN contempla todas as perspectivas e não as estratégias

funcionais dos macroprocessos, por isso não é necessário, do ponto de vista prático, buscar

obsessivamente indicadores para todas as perspectivas no desdobramento do sistema para

os macroprocessos.

Não existe ainda a necessidade de se desenvolver modelos de inter-relações

(diagramas de causa-e-efeito) entre os objetivos de cada maeroprocesso, de forma a

representar estratégias setoriais que abrangessem todas as perspectivas. O Comitê

recomenda que a preocupação deve estar no alinhamento vertical do sistema de medição,

dentro de cada perspectiva, tendo em vista que o alinhamento horizontal é mais critico no

nivel estratégico

A Figura 14 (Alinhamento dos niveis do sistema de medição com relação às

perspectivas) mostra a contribuição dos niveis gerencial e operacional ao nivel estratégico

do sistema de medição, desconsiderando o alinhamento horizontal nos dois niveis. A
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Figura destaca ainda que deve ser buscada a interdependência entre as perspectivas

somente no nivcl estratégico.
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Figura 14· Alinhamento dos níveis do sistema de medição com relação às perspectivas.

5.8 - Estabelecimento de metas para os indicadores do sistema de medição

Todos os indicadores do sistema de medição, nos três níveis, devem possuir metas,

mesmo que sejam referentes à manutenção do desempenho anterior. As metas são os

valores numéricos atribuídos a cada indicador, associados a um período de tempo.

As metas do Painel Corporativo devem ser desafiadoras e devem ainda manter a

lógica estabelecida pelas inter-relações entre os objetivos e fatores criticos de sucesso.

As metas estabelecidas para os drivers do painel corporativo demandam esforço da

organização para que seja obtido o êxito esperado nos resultados dos ou/comes. Esse

esforço diz respeito às formas que serão utilizadas para que a organização alcance as metas

estabelecidas para os fatores críticos de sucesso (planos de ação, projetos, iniciativas etc).

Tomando como exemplo o sistema de medição aplicado à CNEN, poderia ser

utilizada uma tabela de consolidação dos indices esperados para cada driver em cada

macroprocesso da organização. O Anexo 9.3 (Estabelecimento de metas / apuração de drivers

do nível estratégico), mostra a tabela que exemplifica uma forma de coleta de dados

referentes aos fatores criticos de sucesso, onde o indice de cada driver do nível estratégico

seria um somatório dos índices esperados em cada macroprocesso, para cada perspectiva

do sistema de medição. Essa seria uma das formas de se estabelecer metas para a

organização como um todo.
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Para os oll/comes, sempre que possivel, as metas devem Vir da análisc de

referenciais extcrnos pertinentes Esses rcferenciais serão úteis para ajudar a estabelecer as

metas. Para o caso da CNEN podem ser utilizados referenciais similares, bascados em

dados de organizações que apresentam características idênticas de porte, tecnologias ou

tipos dc atividades. Por exemplo, pode-se tomar a média do ou/come "Índice de

transferência de tecnologia" entre instituições de pesquisa, a fim dc que seja estabelecida

uma meta para este indicador na CNEN

Podem ser utilizados ainda referenciais de excelência, baseados em dados de uma

organização que se destacou significativamente em um detcrminado campo, mcsmo que

não seja uma organização similar.

Dados obtidos através de grupos de benchmarking também podem ser utilizados

como referenciais pertinentes para o estabelecimento de metas para o sistema de medição.

É válido observar ainda a importância de cada setor da organização conhecer os

indicadores e metas uns dos outros, tendo em vista que os objetivos, metas e ações sâo

interdependentes. Os setores podem até mesmo opinar sobre a pertinência dos indicadores

e questionar as metas estabelecidas para os outros macroprocessos.

Para que a organização alcance as metas estabelecidas é necessário que sejam

traçados planos de ação ou que sejam desenvolvidos projetos, iniciativas etc.. Eles

representam o esforço para realizar aquilo que a instituição deve fazer bem feito para que

sua estratégia seja bem sucedida. Esses elementos serão os principais propulsores

organizacionais.

É possivel perceber ainda que a abordagem utilizada pela metodologia de

implementação de um sistema de medição contribui para a criação de valor na organização.

Acompanhando os resultados dos outcomes e drivers, e dando liberdade para a

organização na elaboração de planos de ação, incentiva-se a criatividade nos niveis

gerencial e operacional. Os insights, a criatividade e a sintese, de alguma forma são

desencorajados pela formalização. A experiência mostra que estratégias eficazes foram

planejadas de maneira menos formal e mais visionária.

O posicionamento da moderna estratégia está voltado para obtenção de vantagens

competitivas, e na maioria das vezes, essas vantagens são conseguidas nos niveis

operacionais (Zaccarelli, 1995) Dessa forma, deixa de existir um grupo de executivos

voltados á formulação e revisão estratégica e outro voltado à operacionalização ou

implementação.
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Para os Oll/comes, sempre que possível, as metas devem vir da análise de
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traçados planos de ação ou que sejam desenvolvidos projetos, iniciativas etc.. Eles
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Acompanhando os resultados dos outcomes e drivers, e dando liberdade para a

organização na elaboração de planos de ação, incentiva-se a criatividade nos níveis

gerencial e operacional Os insights, a criatividade e a síntese, de alguma forma são

desencorajados pela formalização. A experiência mostra que estratégias eficazes foram

planejadas de maneira menos formal e mais visionária.

O posicionamento da moderna estratégia está voltado para obtenção de vantagens

competitivas, e na maioria das vezes, essas vantagens são conseguidas nos niveis

operacionais (Zaccarelli, 1995). Dessa forma, deixa de existir um grupo de executivos

voltados à formulação e revisão estratégica e outro voltado á operacionalização ou
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A malona dos íl/síghls importantes para a orgamzação residem na cabeça dos

gerentes operacionais. E embora os gerentes operacionais não sejam os melhores

estrategistas, excluí-los sígniftca perder seus ínsíghls (Coed e Alexander, 1997)

Com o sistema de medição de desempenho, a organização passa a formular ações

voltadas para o alcance das metas estabelecidas, sem perder de foco sua estratégia, uma

vez que a Instituição está direcionada para os objetivos do painel corporativo de forma

equilibrada Com essa abordagem, o corpo funcional pode fornecer contribuições

signiftcativas ás práticas adotadas nos processos relativos às suas atividades, a fim de que a

meta estabelecida para um indicador específico seja alcançada. Sendo assim, a

flexibilidade proporcionada pelo processo incentiva a criação de valor e, no caso de

empresas com visão mercadológica, podem auxiliar a desenvolver e sustentar vantagens

competitivas.

5.9 -Internalização e incorporação do sistema de medição

Uma das principais funções do sistema de medição do desempenho global é

comunicar a estratégia e as prioridades da alta direção e dos gestores para toda

organização. Essa estratégia deve ser explicada acompanhada dos objetivos, indicadores e

metas respectivas, a fim de que a compreensão seja facilitada.

Para internalização do sistema de medição na CNEN, poderia ser aproveitada a

experiência do processo de planejamento estratégico, desenvolvida no "Projeto Repensar a

CNEN", quando foram divulgados para toda a instituição os resultados de cada etapa do

processo. Foram utilizados livretos explicativos, quadros de avisos, espaço na íntranet,

reuniões em diversos setores e outras técnicas de comunicação que ajudaram a mostrar

para a organização a metodologia utilizada e os principais resultados do processo Essas

ferramentas permitiram ainda a disponibilização de subsidios técnicos para o corpo

funcional, favorecendo a participação de todos os servidores no processo de formulação

estratégica.

São dois processos diferentes, o planejamento VIsa a formulação estratégica, o

sistema de medição visa a implementação da estratégia formulada. Porém os dois

processos podem ser igualmente internalizados e incorporados pela Instituição utilizando

as experiências bem sucedidas de comunicação.
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Para intcrnalizar o sistema de medição é necessário demonstrar ás pcssoas como o

seu desempenho individual está relacionado aos objetivos e respectivos indicadores.

Devem ser buscados ainda mecanismos que motivem o corpo funcional a se envolver com

a operacionalização da estratégia e comprometer-se com o sucesso da organização.

Várias organizações vinculam a remuneração ou o reconhecimento das pessoas ao

atingimento de metas mensuráveis. Na CNEN, existe o Sistema Gestor de Desempenho

que cumpre papel similar. Uma parcela da remuneração variável é decorrente do

desempenho da organização e a outra parcela do desempenho individual.

O sistema de medição do desempenho global na CNEN pode contribuir de forma

significativa para o processo de remuneração variável aplicado atualmente na organização,

obedecendo a uma abordagem sistêmica na avaliação, a fim de evitar a competição interna

e para criar ambiente propício ao alinhamento entre os indicadores do Painel Corporativo e

os parâmetros do programa de remuneração variável.

5.10 - Análise crítica do desempenho global

Os resultados dos indicadores precisam ser analisados para confirmar a adequação

das premissas utilizadas na formulação das estratégias. Deve ser verificado se os resultados

obtidos estão compatíveis com as metas estabelecidas, e caso não estejam, devem ser

definidos planos ou projetos de melhoria para os resultados adversos.

Deve ser analisada ainda a integração dos indicadores do Painel Corporativo com

base nas relações de causa-e-efeito, considerando as informações do ambiente externo.

A análise pura e simples de indicadores de desempenho concentra-se

excessivamente em "explicações sobre o passado'" O processo de análise da integração dos

indicadores favorece o aprendizado sobre o futuro, pois os desvios do desempenho

planejado podem ser oportunidades para debater a validade das estratégias.

Os indicadores do sistema de medição estão correlacionados, e devem ser

analisados de forma integrada. Da mesma forma, as metas não devem ser revisadas e

alteradas isoladamente, devido ás interdependências de cada uma delas. Deve-se levar em

consideração que o sistema de medição é uma grande rede de causas-e-efeitos.

Exemplificando, no caso da CNEN, não se pode analisar separadamente os

indicadores referentes aos objetivos "Garantir o financiamento das atividades da CNEN" e

"Assegurar a satisfação do cliente e do cidadão", pois existe uma longa cadeia de causa-e-
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efeito implicita nessa relação. Analisar isoladamente a evolução dos resultados dos

respectivos indicadores não mostra a influência do financiamento das atividades na

satisfação do cliente.

A estratégia da organização tem um modelo de causa-e-efeito, sendo assim, o

estudo das relações desse modelo deve ser a base para a análise critica da alta direção.

O estudo das correlações pode ser simplesmente realizado através do método da

correlação visual, pela integração das informações do Painel Corporativo, avaliando os

diversos graus de influência de forma qualitativa

Existem ainda softwares estatisticos e os softwares especializados que podem

auxiliar o estudo das correlações. Com os softwares estatísticos, a equipe obtém os graus

de influência de forma numérica, porém os dados também devem ser interpretados. Já os

softwares especializados são utilizados para identificar padrões de comportamento dos

indicadores. A equipe pode utilizar combinações hipotéticas dos indicadores para prever os

possíveis desdobramentos de cenários futuros. No entanto, não existem casos relatados de

utilização desses softwares para o processo de análise critica do desempenho global em

empresas brasileiras.

A análise crítica tem como resultados alterações nos planos estratégicos, nas metas

e nos próprios indicadores e nos seus métodos de cálculo.

No caso da CNEN, a análise critíca poderia verificar novas formas ou caminhos

mais interessantes para o atingimento dos objetivos da perspectiva "visão estratégica", ou

simplesmente identificar indicadores mais relevantes ou representativos para alguns

objetivos do sistema de medição. Nesse processo, a alta direção e o corpo gerencial podem

aprender muito sobre a estratégia e sobre o próprio negócio da Instituição.



6 - CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

As recomendações da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, referentes

ao planejamento do sistema de medição de desempenho global, podem ser vistas como

uma importante contribuição para a melhoria das práticas de gestão de organizações

brasileiras. O trabalho do Comitê Temático fornece uma valiosa ferramenta para que essas

empresas busquem novos patamares de desempenho e refinem seus conhecimentos nessa

área.

Esta dissertação teve o objetivo de mostrar a viabilidade da aplicação desses

conhecimentos na CNEN, possibilitando a criação de um modelo básico de implementação

do sistema de desempenho global para a Instituição.

Tomando-se como referência os resultados apresentados na dissertação, é

necessário que seja considerado que a continuidade da aplicação do modelo na CNEN

deverá incluir as seguintes atividades:

'.. Avaliação, com revisão ou validação, pela alta direção e pelo corpo gerencial da

CNEN, dos objetivos e fatores criticos de sucesso utilizados no trabalho. Essa

atividade deve analisar a consistência desses elementos em função da estratégia

organizacional em vigor, buscando, ainda, melhorar a descrição de cada

objetivo e fator critico de sucesso, tornando-os mais representativos ou

explicitados de forma que sejam melhor compreendidos pelo corpo funcional.

..* Levantamento detalhado dos indicadores de desempenho disponíveis na

organização, a fim de que sejam identificados ou/comes e drivers adequados

para incorporação no painel corporativo, em substituição de alguns indicadores

não existentes, sugeridos pelo trabalho.
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"'.. Reavaliação da integração dos novos indicadores selecionados com base nas

relações de causa-e-efeito estabelecidas.

"'.. Desdobramento dos objetivos, fatores criticos de sucesso e indicadores do

painel corporativo entre os macroprocessos da CNEN. O processo de

desdobramento deve abranger entrevistas e reuniões de consenso com os

especialistas nas áreas de conhecimento de cada macroproccsso, visando

identificar os indicadores mais adequados para avaliar o desempenho do

macroprocesso e sua contribuição à estratégia organizacionaL

.... Estabelecimento de critérios e procedimentos para a análise critica do

desempenho global da Instituição.

A necessidade de se ter um processo de medição de desempenho é crescente em

todos os tipos de organização. A medição do desempenho global, seguindo uma estrutura

planejada, com uma abordagem sistêmica da organização, e feita de forma objetiva,

sistemática e transparente pode colaborar de forma substancial para o aprimoramento da

maturidade da CNEN na gestão por resultados.

A efetiva implementação desse sistema pode trazer uma série de contribuições à

gestão organizacional, destacando-se os seguintes tópicos:

'.... O sistema de medição demonstra de forma clara as prioridades da organização, bem

como as interligações entre as iniciativas nos diversos macroprocessos A aplicação

efetiva desse mecanismo pode gerar um alinhamento institucional inédito na

história da CNEN, criando uma linguagem e objetivos comuns. O sistema funciona

ainda como um instrumento para comunicar a estratégia da organização a todo o

corpo funcional, facilitando a compreensão das prioridades estabelecidas para a

Instituição;

.... A utilização do painel corporativo como referência da medição do desempenho,

pode ajudar as pessoas a entenderem melhor os desafios estabelecidos pela
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estratégia, direcionando os esforços do corpo funcional aos objetivos estabelecidos

no processo de formulação;

,,* A medição dentro de uma sistemática estruturada contribui para o processo de

aprendizado organizacional. A análise critica preconizada pela metodologia estuda

as relações de causa-e-efeito da estratégia adotada, permitindo que as experiências

obtidas pela análise dessas relações gerem conhecimentos sobre as peculiaridades

do negócio da Instituição, bem como sobre os impactos das decisões da alta direção

e do corpo gerencial;

'... A abordagem utilizada pela metodologia contribui para a criação de valor na

organização, uma vez que incentiva a criatividade nos niveis gerencial e

operacional, oferecendo condições propicias para a geração de insights no

estabelecimento de estratégias setoriais no âmbito dos macroprocessos;

'... O sistema de medição pode funcionar ainda como um mecamsmo que permite

melhorar a capacidade da Instituição em responder às mudanças contextuais, tendo

em vista a flexibilidade da metodologia, proporcionada pelos periódicos processos

de análises criticas que resultam em alterações nos planos estratégicos, metas e

indicadores;

'... Ao combinar as perspectivas: visão estratégica, mercado/clientes, processos,

pessoas e financeira, o sistema de medição ajuda o corpo funcional a compreender,

pelo menos implicitamente, muitas interconexões dentro da Instituição. Quando

desdobrado nos macroprocessos, o sistema pode contribuir para o fortalecimento de

uma visão sistêmica na CNEN, tornando mais clara a interdependência entre os

órgãos que fazem parte da organização, o que de alguma forma ajuda a desenvolver

o senso de integração;

'... A sistemática de avaliação institucional, proporcionada pelo sistema de medição,

também pode ser útil para aprimorar a prática de remuneração variávc1 com base no

desempenho, já implementada na Instituição através do Sistema Gestor de

Desempenho (SGD);
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"... A implementação da prática de medição do desempenho global pode fortalecer o

papel da CNEN como referência no projeto "Fortalecimento da infra-estrutura do

setor nuclear na América Latina através do planejamento estratégico", coordenado

pela Agência Internacional de Energia Atômica, uma vez que a próxima etapa do

projeto tratará de questões relativas á medição do desempenho das organizações

participantes.

Finalizando, a habilidade de medir sistematicamente seu próprio desempenho deve

ser uma caracteristica sempre presente na organização. Um vez internalizada, essa

habilidade contribui diretamente para o incremento da maturidade na área de gestão, dando

inicio à construção gradativa dc uma cultura para a excelência do desempenho na

Instituição.

Resumidamente, o sistema de medição do desempenho global proposto nesta

dissertação oferece à organização um mecanismo para mostrar se os efeitos procurados na

formulação das estratégias foram alcançados de forma equilibrada, medindo ainda o

desempenho da CNEN referente ao valor agregado às partes interessadas pela organização.

Neste contexto, a sociedade pode ser destacadamente a maior beneficiária de uma

atuação institucional compatível com seus anseios e comprometida com resultados

excelentes e sustentáveis.

"Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define

o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia" (William Edwards

Demming)
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ANEXO 9.1

Seleção de Indicadores para o Painel Corporativo

l41

I Objetivos e FCS I Indicadores (Ou/comeu Drivers)

I Perspectiva: Visão Estratégica

% de entrevistados que têm imagem positiva da energia nuclear

Ser
(Adaptado FPNQ) (pesquisa realizada por entidade externa, junto à

reconhecida pcia sociedade)
sociedade

Índice de beneficio dos programas - BeJleficio obtido dividido pelo
beneficio planejado (FPNQ)

Divulgar a atuação
R$ alocados na divulgação da atuação institucIOnal (Adaptado FPNQ)

instituciona I Orçamento (OCC) I R$ alocados em comunicação social (Adaptado da
FPNQ)

Ser referência
Índice de transferência de tecnologia (ABIPT)

internacional Citações no ISI (ABlPD
índice de transferência tecnológica (SECUP)

Patentes obtidas no exterior (ABIPD

Intensificar a Publicações em periódicos internacionais (ABIPT)
inserção da CNEN N° de artigos publicados em periódicos científicos internacionais
no contexto indexados (MCT)
internacional Apresentações em eventos internacionais IABIPT)

índice de pesquisadores visitantes no ano (SECUP I CBPF)

Mercado e clientes
N° de inserções espontâneas positivas .a midia sobre a organização
(FPNQ) (inserções não pagas, de teor favorável à CNEN e não influenciada

Fortalecer a imagem
pela mesma)

institucional % de entrevistados que têm imagem positiva da organização (Adaptado
FPNQ) (pesqUisa realizada por entidade externa, junto à sociedade,
verificando a imagem de uma organização !fesponsável e que agrega valor à
sociedade)

N° de eventos para divulgação da energia nuclear (Adaptado SECUP)

N° de inserções não espontãneas positi\4s na núdia sobre aplicações da
Aumentar a energIa nuclear (Adaptado FPNQ) (inserções influenciadas pela

credibilidade urganização)

R$ alocados na divulgação dos beneficios da energia nuclear (Adaptado

-~-~._-~

FPNQ)
.

0/0 de clientes que se declararam muito vu totalmente satisfeitos com os
produtos e servIços da organização (FPNQ)

Assegurar a satisfação do índice de reclamação em relação aos produtos e serviços prestados
cliente e do cidadão (ABIPT)

N° de fatores graves de insatisfação (FPNQ) (Problemas relatados, através

-- de pesquisas, reclamações ou por conta':) ciJreto)
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Tempo médio de solução de problemas (FPNQ) (Solução de prohlemas:
ação corretiva com efIcácia comprovada e relatada ao cliente, e não a simples

Focalizar o cliente disposição a curto prazo. Considerando que é em situações adversas que se
testa a atitude da orgal1lzaçào, a solução de problemas torna-se um falor
principal para um bom relacionamentu com u c/iente)

N° de novos produtos e serviços ofertados na área nuclear (PPA CNEN)

Aumentar o portfólio de Índice de participação de produtos e serviços novos no faturamento
produtos e serviços (ABIPT)

-- % da receita obtida de produtos lançados a menos de 2 anos (FPNQ)

Lnvestir em novas índice de produtividade tecnológica (PPA CNEN)

oportunidades de Índice de processos e técnicas desenvolvidas (SECUP)
negócios Índice de inovação (SECUP)

Promover alianças
Parceria institucional (SECUP)

estratégicas Programas e projetos de cooperação nacional e internacional (Adaptado
SECUP)

Perspectiva: Processos

N° de tecnologias dominadas / nO total de tecnologias necessánas
Manter a atualização (FPNQ) (Tecnologia necessária.- conjunto de conhecimentus críticos que a
tecnológica organização precisa dominar para atingir seus objetivos operacionais e

estratégicos)

N° de informações criticas disponiveis / Total de informações criticas
necessárias (FPNQ) (para obter esse indicador é necessário identificar e

Ter acesso a
mapear quais informações a organização deveria ter acesso. Informação

tecnologias de base
critica disponivel: conjunto de dados acessível em tempo adequado, atualizado
e confiáve!, cuja utilização é essencial para a realização dos objetivos
operacionais e estratégicos).

Índice de projetos de pesquisa básica desenvolvidos (SECUP)

Intemalizar % de conhecimentos criticos documentados e disseminados (FPNQ)
tecnologias % de conhecimentos criticos dominados por maIs de uma pessoa
determinantes (FPNQ)

Acompanhar Índice de estudos realizados sobre tecnologias emergentes (Adaptado
tecnologias SECOP)
emergentes % de conhecimentos criticos documentados e disseminados (FPNQ)

Melhorar a gestão Índice de avaliação da gestão (SECOP/CETEM) (pontuação anual
organizacional segundo critérios do PNQ)

Índice de eficiência operacional (Adaptado FPNQ) (% da capacidade
Elevar a global utilizada. A perda de capacidade pode ser devida a Jalta de demanda,

produtIvidade paradas etc.)

% realizado das metas individuais e das equipes (FPNQ)

Índice de reclamação em relação aos produtos e serviços prestados

I (ABlPT)

Adequar a N° de problemas solucionados / total de problemas identificados
qualidade no (ENAP)
processo produtivo N' de não-conformidades por macroprocesso (Adaptado FPNQ)

Índice de reclamações em relação aos produtos e serviços prestados

~

(ABIPT)

Perspectiva: Pessoas

Manter a competência
Índice de qualificação da força de trabalho (ABIPT)

Índice de formação acadêmica (SECUP / CNEN)
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Estimular
% de pessoas que participam de projetos de melhoria (FPNQ)

a N' de projetos de melhoria por macroprocesso (Adaptado FPNQ)
criatividade e

N° de sugestões implementadas I nO de servidores (FPNQ)movação
N° de idéias de novos produtos e serviços I n° de servidores (ESC)

[-" Índice de capacitação e treinamento (ABIPT)

Índice de investimentos em capacitação e treinamento (ABIPT)

Índice de participação em capacitação (SECUP I CNEN)
Capacitar corpo Despesa em treinamentos I n° de servidores (FPNQ)
funcional Volume de treinamento - n' de horas de treinamento I n° de horas

disponiveis (FPNQ)

Índice de eficácia de tremamento - % de pessoas treinadas que utilizam
na prática o conhecimento ou habilidade adquirida (FPNQ)

% das pessoas que se declaram suficientemente motivadas e satisfeitas

Estimular
(FPNQ)

a Índice de qualidade de vida (FPNQ) (Exige a construção de um critério
valorização do para definir os itens importantes e o estágio atua! para cada um).
servidor

Índice de investimento em beneficios (ABIPn
% de pessoas satisfeitas com os beneficios (FPNQ)

Perspectiva: Financeira

Índice de crescimento da captação financeira (Adaptado ABlPn

Garantir o financiamento Captação fmanceira per capita (ABIPT)

das atividades da CNEN Relação entre receita própria e OCC (SECUP / CNEN) (Receita própria
inclui a Taxa de Licenciamento e controle, recursos extra-orçamentários e
captados através de fundações).

Crescimento da disponibilidade real da receita (Adaptado FPNQ)

Aumentar a receita Crescimento da receita - Total de recebimentos no periodo atual
própria dividido pelo total de recebimentos no periodo anterior (FPNQ)

Índice de faturamento com produtos e serviços (SECup I CNEN)

Aumentar os Crescimento da captação de recursos provenientes de fomento (ABlPT)
recursos obtidos

Captação de recursos de fomento (ABIPnjunto aos órgãos de
fomento Índice fmanceiro de projetos de fomento aprovados (SECUP I INT)

Aumentar a Crescimento da captação de recursos provenientes do orçamento da
captação de união alocado á CNEN (Adaptado ABIPT)
recursos Junto ao Captação de recursos provenientes do orçamento da união alocado á
governo federal CNEN (Adaptado ABIPT)
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ANEXO 9.2

DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS E DOS FATORES cRÍTICOS DE SUCESSO DA CNEN PARA O MACROPROCESSO

"QUALIDADE METROLÓGICA EM RADIAÇÕES IONIZANTES"

~~-

Objetivo da Organização
Fator crítico de sucesso da

Objetivo do Macroprocesso
Fator crítico de sucesso do..- Organizaç ão .... ..~ Macroprocesso

Disseminar a marca CNEN através de
Inccntivar a utilil.açilo da marca CNEN nos

certificados de calibração, padrões e
Ser reconliecida pela sociedade Divulgar a atuação institucional

certificados de qualificação de laboratórios
laboratórios de calibração credenciados

Outcome: % de entrevistados que têm Driver: R$ alocados na divulgação da
Outcome: N Q de padrões, certificados de

Driver: N V de laboratórios credenciados
Iimagem pO.fiiti\..'fl ria energúll1uc!ear

I

atuaçlio institu donal
qualificaç(10 e equipamentos calibrados

que adotam fi marca CNEN para a
I

I com a marca CNEN
c{llibraçfio de instrumentos

I

I
Fortalecer o papel da CNENIIRD como

Ser referência internacional Intensificar a inserção da CNEN no laboratório primário na área de radiações Aumentar o número de grandezas em que o

I
Outcome s: Índice de transferência de contexto internacional ionizantes

I
laboratório é conhecido como primário

tecnologia e Drivers: Patentes obtidas no exterior e Outcome: N° de países que utilizam ti Driver: N° de grandezas em que o

I
Citaçijes no /S/ Publicações em periódicos internacionais CNEN como referência para calibração I laboratório é conhecido como primário

de padnjes

Garantir a coerência das medições
realizadas no Brasil com o sistema

Fortalecer a imagem institucional Aumentar a credibilidade Disseminar padrões nacionais para I
metrológico internacionnl

I
Outcome: N° de inserções espontâneas Driver: N' de eventos para divulgação da medições das radiações ionizantes Driver: % desviu dos resultados de

positivas na mídia sobre a organização energia nuclear Oulcome: N' de padrões fornecidos
intercomparllçlio dos padrôes de

referência utilizados pelos Laboratórios
da Rede Brasileira de Metrologia das

Radiaç{jes Ionizantes

Assegurar a satisfação do cliente e do
Assegurar a satisfação dos usuários diretos

Focalizar o cliente
Focalizar o cliente dos serviços de calibração

cidadão Driver: Tempo médio para calibraçtio de ,
Outcome: Índice de satisfaçt10 dos

Driver: Tempo médio de solução de Outcome: % de clientes que se
equipamentos (Da requisiÇ(10 do serviço

clientes
problemas declararam muito ou totalmente

até ti entraga do equipamento calibrado) 1
satisfeitos com os serviços de calibraçlio



1.5
I---~-'

! Investir em novas oportunidades de I lnveslir em nova; oportul1lchIde de !I

I
negóciosAumentar o portfólio de produtos c Aumentar o portifólio dc serviços de negoclOs I

serviços Driver: Índice de produtividade caJibração e de produção de fontes I Driver: r,r de novo.~ proc:ssos /técnicus f

I Outcome: N° de novos produtos e sen1iços tecnoltJgica Outcomes: N° lie serviços de clIlibraçl10 de callbraçao i
ofertados na área nuclear Promover alianças estratégicas e N° de tipos de fontes produzidos Promover alianças estratégicas I

Driver: Parceria institucional Driver: Parceria institucional

Tcr acesso a tecnologias de base I Ter acesso a tecnologias de base I
I Driver: N° de informações críticas IDriver: N" de projetos de cooperaçf1o com

I
dLsponíveis / Total de informações criticas Manter a atualização tccnológica organismos internacionais de eliteneces.sárias

Manter a atualização tecnológica Outcome: N° de processos de calibraçt10
Intcmalizar tecnologias detenninantes dominados / N° de processos de Intemalízar tecnologias detenninantes I

I Outcome: N° tle tecnologias dominadas /
Driver: % de conhecimentos crfticos calibração necessdrios Driver: % de conhecimentos críticos II n° total de tecnologias necessárias d d dO . d I

L ocumenta os e lssemmfl os (Obs. Mapear processas de calibração dominados por mais de uma pessoa

I Acompanhar tecnologias emergentes existentes ou necessórios) I Acompanhar tecnologias emergentes

: ' Driver: Índice de es/uMs realizaMs sobre Driver: Índice de estudos realizados sobre
f------- ._ I _ tecnologias emergentes tecnologias emergentes

: T ,Elevar a produtividade
Elevar a produtividade

Melhorar a gestão organizacional
Driver: N° de equipamentos calibrados /I Melhorar 3 gestão org:.IIlizJciol1JI I Driver: lndice de eficiência operacional
~ técnico

I ()utcome: Índice de avaliaçt70 da gestlio iAdequar a qualidade na processo produtivo Outcome: Índice de {lvaliaçtio lia gesNjo
Adequar a qualicilldc no processo produt ivo

I I, I referente {lO macroprocesso

Driver: % tias pessoas que se declaram
suficientemente nwtiViullls e sati....[eitas

_. .. I Capacitar corpo funcional _ . , . 'I Capacitar corpo funcional
Manter a cOl1lpetencla tecruca o' • o Manter a competenc13 tecruca .' . ,~

, Drlver: Indlce de capactfaçlloe, Dflver: ln(/'ce de clIpacltaçao e
()utcome: Indice de qualifu:a.çtio da força treinamento Outcome: lndice de quallfrcaçtio da/orça ~.~ treinamento

de trabalho de trabalho I' EStimular. a valorização do
Estim'Ú3r a valorização do servicior

serVIdor
Driver: % das pessoas que se declaram
suficientemente motivadas e s(/tisfeit(/s

Driver: lndicede recillmaç{10 em relação nriver: /\'0 de rotinas com sistema de I
, lIOS produtos e serviços prestado.'! gc.'Iü;o da qualidade implantado I

I Estimular a criatividade e inovação E t' I .. .d d· - -riI s lmu ar a cnatlvI a e e 1I1ovaçao
Priver: % de pessoas que partkipam de . '. '- I

·1 ' , I Df/ver: lndlce de publlcaç:oesI projetos !novadores . ,



Driver: Crescimento da receita - Total de
recebimentos no período atual dividido
peio total de recebimentos no per{odo

anterior

Aumentar os recursos obtidos junto aos Garantir o financiamento das atividades da
órgãos de fomento CNEN

Driver: Crescimento da captação de OUlcame: Índice de crescimento da
recursos provenientes de fomento captaçtio financeira

Aumentar a captação de recursos 1

provenientes do orçamento da união

Dril-'er: Crescimento da captaç{io de
recursos provenientes do orçamento da

União alocado à CNEN

-----~----

G,lf,lIltir o financiamento das atividades da
CNEN

Outcome: Índice de crescimento da
captuçt70 financeira

T-
I

Aumentar a receita própria

\.\(,

.A.ulllentar n receita rrópna

Driver: Crescimento da receita - Tota/ de
recebimentos no pertado atual dit4tlitlo I

pelo total de recebimentos no período :
anterior , j

Aumentar os recursos obtIdos junto 'lOS I·

órgãos de fomento

Driver: Crescimento da captaçüo de
recursos provenientes de fomento I

I

I

I

I
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da atuação

DRIVERS

ANEXO 9.3

ESTABELECIMENTO DE METAS I APURAÇÃO DE DRlVERS DO NÍVEL ESTRATÉGICO

MACROPROCESSOS

Publicações em periódicos internacionais

R$ alocados na divulgação
institucional

rJa!entes obtidas no exterior
Visão

Estratégica

-'---r~'---

Perspectivas I

I

I

N° de eventos para divulgação da energia
nuclear

Mercado e
Clientes

Tempo médio de solução de problemas

índice de produtividade tecnológica

~OVda~O;::soas que participam de projetos I I I I I I I I [ I I I I ... r I I T-Il
índice de reclamação

Indice de eficiência operacional I I I I I T -! ~

Processos

I I Parceria institucional, , ' ! i ;! i,"
NO de Informações críticas disponíveis I Total j ! I, I 'I!----j----f.-,..
de Informações críticas necessánas ' I ,I', I !
o~ de conhecimentos críticos documentados e 1 1-1 --- --1--- - -- o ----- j -----+----j"-
~Issemlnados , I I ,1 i' I

Indlce de estudos realizados sobre tecnologias I " I" -I I ~
emergentes J' 'I ! I, I I

Pessoas índice de capacitação e treinamento ! r

% das pessoas que se declaram )'
suficientemente motivadas e satisfeitas "

Crescimento da disponibilidade real da receita

I
I

Financeira
Crescimento da captação de recursos
provenientes de fomento

Crescimento da captação de recursos
provenientes do orçamento da união i
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GLOSSÁRIO

Alinhamento Consistência entre planos, processos, ações,

informações e decisões para apoiar as estratégias,

objetivos e metas globais da organização. O

alinhamento eficaz requer o entendimento das

estratégias e metas e a utilização de indicadores e

informações complementares para possibilitar o

planejamento, monitoramento, análise e melhoria nos

setores de trabalho, principais processos e na

organização como um todo.

Análise critica Verificação profunda e global de um projeto,

produto, serviço, processo ou informação com

relação a requisitos, objetivando a identificação de

problemas e a proposição de soluções.

Balanced Scorecard (BSC) Metodologia que, a partir de uma visão integrada e

balanceada da empresa, permite descrever a

estratégia da empresa através de objetivos

estratégicos em quatro perspectivas (financeira,

mercadológica, processos internos e aprendizado &

inovação, sendo todos eles relacionados entre SI

através de uma relação de causa e efeito,

promovendo ainda o alinhamento dos objetivos

estratégicos com indicadores de desempenho, metas e

planos de ação.

Comparação com melhores Processo continuo dc comparação de práticas de

práticas (henchmarking) gestão, que pode incluir a comparação de estratégias,

procedimentos, operações, sistemas, processos,

produtos e serviços Essa comparação é feita com

orgamzações lideres reconhecidas no mercado,

inclusive com lideres de ramos de atividade

diferentes da organização, para identificar as

oportunidades para melhoria do desempenho.



-

Controle

Desdobramento

Desempenho

Desempenho global

Excelência

Indicadores

149

Métodos utilizados para veritlcar se os padrões de
trabalho das prátieas de gestão estão sendo
cumpridos, estabelecendo prioridades, planejando e
implementando, quando necessário, ações de
correção e/ou de prevenção
Ato de desenvolver, de estender, de abrir, de

aprofundar ou de fracionar uma prática de gestão, um

plano de ação, uma diretriz estratégica ou um

enfoque

Resultados obtidos dos pnnclpals indicadores de

processos e de produtos que permitem avaliá-los e

compará-los em relação às metas, aos padrões, aos

referenciais pertinentes e a outros processos e

produtos. Mais comumente, os resultados expressam

satisfação, insatisfação, eficiência e eficácia e podem

ser apresentados em termos financeiros ou não.

Sintese dos resultados relevantes para a organização

como um todo, levando-se em consideração todas as

partes interessadas. É o desempenho planejado pela

estratégia da organiz"ção.

Situação excepcional da gestão e dos resultados

obtidos pela organização, alcançada por meio da

prática continuada dos fundamentos do modelo

sistêmico.

Dados ou informações numéricas que quantifrcam as

entradas (recursos ou insumos), saídas (produtos) e o

desempenho de processos, produtos, bem como da

orgaOlzação como um todo Os indicadores são

utilizados para acompanhar e melhorar os resultados

ao longo do tempo e podem ser classificados em:

simples (decorrentes de uma única medição) ou

compostos (várias medições); diretos ou indiretos

(em relação á caracteristica medida), especificos

(atividades ou processos especifrcos) ou globais



(resultados pretendidos pela
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organização),

Inovação

Metas

Organização

direcionadores (drivers) e resultantes (ou/comes)

Mudança nas práticas de gestão e padrões de trabalho
existentes com a introdução de novos conceitos,
idéias, atitudes, dentre outras
Niveis de desempenho pretendidos para um

determinado periodo de tempo.

Companhia, corporação, firma, órgão, instituição ou

empresa, ou uma unidade destas, pública ou privada,

sociedade anônima, limitada ou com outra forma

estatutária, que tem funções e estruturas

administrativas próprias e autônomas, no setor

Planos de ação

público ou privado, com ou sem finalidade de lucro,

de porte pequeno, médio ou grande

Partes interessadas (stakeho/ders) Um individuo ou grupo de individuos eom interesse

comum no desempenho da organização e no

ambiente em que opera. A maioria das organizações

possui as seguintes partes interessadas (I) os

clientes, (2) a força de trabalho, (3) os acioni,tas e os

proprietários, (4) os fornecedores e (5) a sociedade. A

quantidade e a denominação das partes interessadas

pode variar em função do periil da organização

Principais propulsores organizacionais, resultantes do

dcsdobramcnto das estratégias de curto e longo

prazos. De maneira geral, os planos de ação são

estabelecidos para realizar aquilo que a organização

deve fazer bem feito para que sua estratégia seja bem

sucedida O desenvolvimento dos planos de ação é de

fundamental importància no processo de

planejamento para que os objetivos estratégicos e as

metas estabelecidas sepm entendidas e desdobradas

para toda a organização O desdobramento dos planos

de ação requer uma análise do montante de recursos

necessários c a criação de medidas de alinhamento



Praticas dc gestão

Valor

IS I

para todas as unidades de trabalho O desdobramento

pode também exigir a capacitação de algumas

pessoas da força de trabalho ou o recrutamento de

novas pessoas.

Atividades executadas regularmente com a finalidade

de gerir uma organização, de acordo com os padrões

de trabalho São também chamadas de processos de

gestão, métodos ou metodologias de gestão.

Grau de beneficio obtido como resultado da

utilização e das experiências vividas com um

produto. É a percepção do cliente e das demais partes

interessadas sobre o grau de atendimento de suas

necessidades, considerando-se as características e

atributos do produto, seu preço, a facilidade de

aquisição, de manutenção e de uso, ao longo de todo

seu ciclo de vida As organizações buscam criar e

entregar valor para todas as partes interessadas. Isto

requer um balanceamento do valor na percepção dos

clientes, dos acionistas, da força de trabalho e da

sociedade.


