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EPIGRAFE 

 

 

O Processo sem fim 

 
“Um processo [de transformação organizacional] é um impulso que tem início mas 

não tem fim, e os resultados são esperados no longo prazo porque aqui o que vale não é o 

tempo do relógio, e sim o tempo das pessoas. À medida que as pessoas se desenvolvem, todo 

o resto evolui, porque estamos falando de seres vivos que interagem: as pessoas 

individualmente, os grupos e a empresa como entidade maior”. 

 

 

PEREIRA, Maria Isabel. SANTOS, Silvio Aparecido. Modelo de Gestão: Uma análise Conceitual. São Paulo, 
Pioneira, 2001. p. 59.  



 

 

RESUMO 

 

Este estudo investiga, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria em termos de percepções, ações, e postura dos agentes 

administrativos, as quais poderiam facilitar o engajamento dos funcionários dessa organização 

pública na implantação da gestão pela qualidade baseada na Norma NBR ISO 9000. A 

questão central desta pesquisa é: que características das ações administrativas e sentido da 

postura gerencial manifestada na implantação e manutenção pró-alcance de objetivos e metas 

do Sistema da Qualidade NBR ISO 9000, poderiam contribuir para o engajamento dos 

profissionais do IRD no processo?  

A pesquisa encontra a prevalência do conhecimento técnico da Qualidade sobre a 

atenção à postura gerencial, identifica a lacuna da referida Norma sobre como lidar com seus 

requisitos administrativos, em termos práticos, o que leva o pesquisador a recorrer a Deming, 

para enfrentar a leitura crítica daquele contexto organizacional. A pesquisa de campo foi 

concebida sob o paradigma do constructivismo, facilitando a descrição de crenças, 

percepções, sentimentos e valores manifestos no discurso dos funcionários, suas ações e 

reações, a fim de estabelecer relações entre a teoria da Qualidade e aquela realidade concreta 

.Uma abordagem fenomenológica, apenas complementar, foi suficiente para favorecer a 

inserção do autor no novo e contingencial papel de pesquisador, no Instituto em que ainda 

trabalha. Apreender o estilo gerencial organizacional, compreender além das características 

do mesmo e captar a orientação da postura gerencial em termos de possibilidades para 

implementação da Qualidade, foram o cerne deste estudo. 

A Gestão pela Qualidade Total foi interpretada como uma filosofia de vida, como uma 

postura administrativa cujo significado é o permanente desenvolvimento pela qualidade nos 

processos de gestão da CNEN/IRD no seu relacionamento interno e externo. 

A natureza processualista do regime legal do serviço público da CNEN/IRD, suas 

implicações políticas e sistema de avaliação de desempenho que revela só parcialmente, a 

realidade organizacional, não deveria obstruir a tendência do Instituto para assumir o espírito 

do servir público como um compromisso filosófico com a gestão pela Qualidade. As 

conclusões indicam alguns avanços re-orientando iniciativas no gerenciamento organizacional 

em três diferentes níveis: operacional, no sentido de atender às expectativas dos funcionários 

sobre a integração de valores e dos processos organizacionais; gestão de pessoas, buscando 

melhorias especialmente quanto à comunicabilidade: estratégico, na expectativa sobre 

possível "liderança visionária". Finalmente, em nível acadêmico, a percepção de que futuros 



 

 

estudos visando relacionar cultura administrativa pela Qualidade e cultura organizacional 

possam favorecer novos avanços. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão pela qualidade, postura gerencial, realidade organizacional 

concretra. 

 

 

SUMMARY 

 

This study investigates in the National Commission of Nuclear Energy the Institute of 

Radiation Protection and Dosimetry in terms of perceptions, actions, and posture of the 

administrative agents which could facilitate the engagement of the employees of that public 

organization in the TQM implantation, based on NBR ISO 9000. The central question of this 

research is: which characteristics of the administrative actions and sense of the managerial 

posture manifested in the implantation, implementation and maintenance for the achievement 

of objectives and goals of the Quality System-ISO 9000, could contribute to engage the IRD 

professionals in the process? 

The research finds prevalence of the Quality technical knowledge over the attention on 

professionals' managerial posture, identifies a lack in that Norm about how to deal with its 

administrative requirements in practical terms, driving the researcher to look for support 

especially in Deming to face the critical reading of that organizational context. The field 

research was conceived under the paradigm of constructivism, facilitating the description of 

beliefs, perceptions, feelings and values manifested in the employees discourses, actions and 

re-actions to establish relations between Quality theory and that concrete reality. A 

phenomenologic approach, only as a complementary level, was sufficient to favor the 

researcher insertion in that institution where he is still working, but in the new and contingent 

role of researcher. To apprehend the organization managerial stile, to comprehend beyond its 

characteristics and to grasp the orientation of the managerial posture in terms of possibilities 

for Quality implementation were the core of this study. 

The TQM theory was interpreted as a living philosophy, an administrative posture the 

meaning of which is a permanent Quality improvement in the CNEN/IRD management 

processes in its internal and external organizational relations. The procedural nature of the 

CNEN/IRD public service legal regime, political implications and performance evaluation 



 

 

which reveals only partially the organizational reality should not obstruct the Institute drive to 

assume the spirit of serving the public as a Quality management philosophic commitment. 

Conclusions show some progress reorienting initiatives in organizational management 

taking place in three different levels: operational, toward the employees' expectations of 

values and organizational processes integration; HR administration, in search of better 

communication; strategic, through expectations on a possible "visionary leadership". Finally, 

at the academic level, the perception that future studies in search of  the establishment of 

relationships between TQM and the organization culture can favor new progress. 

 

KEY-WORDS: Quality management, managerial posture,  organization concrete reality 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 
I - INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 9 

1.1 - Delimitação do estudo ..................................................................................................11 

1.2 - Relevância do estudo  ..................................................................................................11 

1.3 - Objetivos e estruturação do relatório da pesquisa  ........................................................13 

 

II - PROBLEMATIZAÇÃO: Clarificando a Qualidade ..................................................15 

2.1 - A Gestão pela Qualidade ..............................................................................................21 

2.2 - NBR ISO 9001/2000  ...................................................................................................29 

2.3 - Da perspectiva técnica à postura filosófica ...................................................................31 

2.4 - Serviço Público & Qualidade  ......................................................................................33 

2.5 - O espírito do servir público no IRD/CNEN: como pode ser?  .......................................36 

2.6 - Uma perspectiva teórica para a transformação do estilo gerencial  ...............................38 

 

III - A PESQUISA  ............................................................................................................51 

3.1 - Metodologia ................................................................................................................51 

3.2 - O Instituto de Radioproteção e Dosimetria ...................................................................59 

3.3 - A pesquisa de campo  ..................................................................................................69 

3.4 - Por uma possibilidade de interpretação do IRD  ...........................................................76 

 

IV – BREVE RETROSPECTIVA E CONCLUSÕES POSSÍVEIS................................103 

4.1 – Retrospectiva e reflexões ...........................................................................................103 

4.2 - Conclusões possíveis em três diferentes dimensões.....................................................107 

4.3 – Conclusões complementares possibilitadas pela terceira inserção no campo ..............140 

 

BIBLIOGRAFIA  ............................................................................................................149 

 

ANEXO A – Questionário I (fase exploratória)  ................................................................115 

ANEXO B – Questionário II (fase exploratória) .................................................................116 

ANEXO C – Roteiro para realização das entrevistas ..........................................................118 

 



 

 

INDICE DE QUADROS 

 

 

1 As quatro principais Eras da Qualidade ......................................................................25 

2 ISO 9000 versões 1994 X 2000: filosofia e conceitos .................................................30 

3 ISO 9000/2000 Sugestões de Crosby ..........................................................................31 

4 Síntese dos 14 princípios de administração de Deming ...............................................43 

5 O objetivo de um “sistema” para as pessoas na organização........................................45 

6 Dados gerais de usos e exposição de pessoas a material radioativo .............................66 

7 Cronologia de IRD : período I ....................................................................................66 

8 Cronologia de IRD : período II ...................................................................................67 

9 Atividades e áreas de atuação do IRD ........................................................................67 

10 Estrutura organizacional corporativa do IRD .............................................................68 

11 Estrutura organizacional funcional do IRD .................................................................69 

12 Respostas ao questionário I da fase exploratória .........................................................71 

13 Respostas ao questionário II da fase exploratória ........................................................73 

14 As percepções dos servidores em relação à Qualidade no IRD....................................88 

15 A teoria de Deming, o IRD e uma possível prospecção do futuro................................89 

16 Pontos comuns nas entrevistas e a relação com a teoria da Qualidade .........................95 

17 Um exemplo de quantificação da avaliação de desempenho......................................101 

18 Relação entre definições conceituais e operacionais da GQ.......................................105 

19 Resumo das conclusões: pontos específicos a partir de questões recorrentes .............110 

 



9 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

A crise do endividamento internacional, na década de oitenta, despertou a atenção de 

políticos e formuladores de políticas públicas em todo o mundo, para o ajuste estrutural do 

Estado, especificamente, o ajuste fiscal e reformas orientadas para o mercado. 

Nos anos 90, embora persistisse a ênfase no ajuste estrutural, o interesse deslocou-se 

para a Reforma do Estado, particularmente, para a reforma administrativa. No Brasil, essa 

mudança de perspectiva se verifica a partir dos estudos e das iniciativas do atual governo para 

viabilizar a reforma da administração pública federal. 

O Governo brasileiro considera que o reconhecimento da conscientização dos cidadãos 

sobre a incapacidade das organizações públicas em responder às demandas da sociedade civil 

e o fato dos cidadãos exigirem do Estado muito mais do que este pode oferecer são razões 

suficientes para a mudança de perspectiva.  

Sob essas premissas, o Governo brasileiro propôs um modelo de gestão, o qual 

denominou Administração Pública Gerencial, cujo objetivo é a transformação do estilo de 

gestão, baseado no processualismo, para um estilo gerencial com ênfase nos resultados.  

A proposta do Governo pretende tornar a administração pública orientada para o 

cidadão e, como estratégia, pretende a descentralização e o incentivo à criatividade e à 

inovação. Essa orientação visa oferecer aos órgãos da administração pública federal uma 

alternativa ao modelo burocrático de gestão, de concepção Weberiana, o que não atende mais 

às expectativas dos usuários dos serviços públicos. 

O novo modelo de gestão para a administração pública federal, apresentado no Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), contempla também programas e 

projetos específicos para viabilizar a transição do modelo burocrático para o gerencial.  

No Plano Diretor, há indicações de programas destinados aos ministérios federais 

responsáveis pela formulação de políticas públicas – administração direta – e daqueles 

propostos para as autarquias, empresas públicas e fundações públicas – administração indireta 

– incumbidas da execução das políticas públicas formuladas no domínio dos Ministérios 

Federais. 

Para os órgãos da administração indireta, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado previu, e já se encontram em funcionamento, o Programa Qualidade e Participação na 

Administração Pública (QPAP) bem como o Prêmio Qualidade do Governo Federal (PQGF). 

Com esses programas, o governo pretende introduzir, no serviço público, mudanças de 

valores e no comportamento das pessoas, preconizadas no “modelo” de Administração 
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Pública Gerencial. Pretende, ainda, a revisão dos processos internos com vistas à sua maior 

eficiência e eficácia, a fim de tornar público os resultados das organizações comprometidas 

com a qualidade da sua gestão. 

Embora essa mudança de perspectiva gerencial no setor público tenha origem na 

cúpula do governo federal, há segmentos da administração pública que, devido à natureza de 

suas atividades e das relações que mantêm com o seu entorno, têm desenvolvido iniciativas no 

âmbito da gestão com interesse crescente na Gestão pela Qualidade1.  

Algumas autarquias vinculadas à administração pública federal que atuam na área de 

tecnologia já demonstraram empenho em melhorar seus processos de gestão, ao adotarem 

iniciativas fundamentadas nos princípios da GQ, tais como: adesão aos programas da 

qualidade do governo federal, avaliação da gestão pelos critérios de excelência do Prêmio 

Nacional da Qualidade (PNQ) e/ou desenvolvimento de sistemas de garantia da qualidade 

pelo modelo NBR ISO 9000.  

O “Projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica” desenvolvido e gerido pela 

Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica (ABIPTI), com apoio do 

CNPq, pode ser considerado um esforço adicional daquelas instituições de tecnologia no 

sentido de melhorar, continuamente, seus processos de gestão. 

A GQ tem sido apresentada, por seus principais autores e peritos (DEMING, 1990; 

CROSBY, 1994; IMAI, 1988; ISHIKAWA, 1993), como um meio para o alcance da 

excelência na gestão de organizações. Enfatizam que o êxito na adoção de seus princípios e 

fundamentos pressupõe uma série de considerações fundamentais sobre o comportamento e 

atitude das pessoas. Um fator apontado como crítico é a obtenção do engajamento de todos os 

envolvidos na organização. 

Tanto estudiosos da administração quanto os principais autores da GQ consideram o 

envolvimento das pessoas uma questão relevante em toda proposta de mudança e 

transformação gerencial e organizacional. 

Portanto, o esforço pela Qualidade demonstrado pelas organizações públicas que 

atuam na área de tecnologia pode se constituir em um grande desafio, tanto ao sucesso 

esperado pelos formuladores dos programas e projetos governamentais, quanto aos resultados 

esperados das ações dos administradores, nas instituições que já iniciaram o processo.  

                                                        
1 Para os objetivos deste estudo, a expressão Gestão pela Qualidade, doravante tratada como GQ, inclui 
abordagens como: ISO 9000 e Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). Mas seu escopo é mais amplo, como se 
verá no capítulo II deste relatório de pesquisa.  
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Dessa forma, surgiu o interesse em desenvolver um estudo para tentar responder ou 

antecipar questões e possíveis conseqüências relacionadas às ações administrativas que visem 

ao engajamento das pessoas em programas de GQ. Assim, elegeu-se o Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN/IRD) para um 

“estudo de caso”.  

O estudo teve como questão central a seguinte indagação: que características das ações 

administrativas e sentido da postura gerencial, direcionadas à implantação, à implementação e 

à manutenção do Sistema de Garantia da Qualidade NBR ISO 9000, visando à concretização 

dos objetivos e metas propostos, poderão contribuir para a obtenção do engajamento dos 

profissionais do Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear? 

 

1.1 - Delimitação do estudo 

O estudo aborda a Garantia da Qualidade na CNEN/IRD pela NBR ISO 9000, como 

um instrumento organizacional concebido com suficiente extensão para o desenvolvimento de 

comprometimentos conscientemente construídos em comum, entre os chefes e os servidores, 

visando à promoção de novas formas de manifestação de vontade, no sentido de manter o 

engajamento de todos os envolvidos nos objetivos organizacionais propostos.  

Entre as inúmeras variáveis que podem revelar o grau de eficácia do processo de 

implantação, implementação e manutenção de um sistema de garantia da qualidade no 

Instituto, o estudo abordou, fundamentalmente, aquelas relacionadas às ações administrativas 

facilitadoras do engajamento dos servidores nos objetivos. Desse modo, foram enfatizadas as 

variáveis concernentes a: ações administrativas, postura da liderança e engajamento das 

pessoas.  

 

1.2 - Relevância do estudo 

A configuração geral definida para a pesquisa, apresentada no capítulo três deste 

relatório de pesquisa, possibilitou apreender e explicitar os valores que orientam a postura e o 

comportamento dos servidores em suas ações administrativas. Esse posicionamento para a 

pesquisa teve como fundamento a leitura de três dos principais autores da qualidade: Deming 

(1990; 1997), Imai (1994), Ishikawa (1993). 

Com esses autores, foi possível entender que tais valores não poderão deixar de ser 

considerados relevantes na opção pela GQ pois, uma vez explicitados, podem permitir 

estabelecer até que ponto eles se distanciam ou se aproximam da filosofia da GQ, favorecendo 



12 

 

a opção pelo modelo ISO 9000, para o desenvolvimento de um sistema de garantia da 

qualidade, ao qual se refere esse estudo. 

Foi possível entender, também, a preocupação daqueles autores com a educação, 

extrapolando a Qualidade enquanto técnica explícita, apontando-a como filosofia de vida para 

dar conta do esforço que a administração deverá empreender, para reduzir o hiato entre os 

fundamentos da GQ e os valores explicitados pela organização.  

A configuração da pesquisa contribuiu, também, para destacar as características 

culturais baseadas no processualismo. Além disso, possibilitou investigar indícios na cultura 

administrativa da CNEN/IRD que incluem a preocupação dos servidores com as várias 

interfaces no trabalho que realizam, as quais, na abordagem da GQ, se configuram como uma 

preocupação com o cliente que está, simultaneamente, dentro e fora da organização. 

Outro aspecto que pode traduzir a relevância deste estudo, diz respeito à possibilidade 

de desvelar motivos que induzem à visão compartimentada entre os departamentos e divisões, 

o que impede que a CNEN/IRD seja percebida por todos, como uma unidade. 

Nesse sentido, acredita-se que o desafio enfrentado pela maior parte das organizações 

em processo de adoção da GQ é realizar a implementação, sem adotar postura 

intervencionista, como recurso para superar a competição entre os departamentos da 

organização, provavelmente gerada pela ausência do espírito de cooperação. 

Sobre esse aspecto, vale lembrar as observações feitas por Lamprecht (1995), quando 

aborda questões semelhantes em empresas que implementam Sistemas de Garantia da 

Qualidade com base nas normas ISO 9000. O autor se expressa da seguinte forma: “embora 

existam muitas formas de se chegar à certificação, algumas mais penosas que outras, ações 

para adaptar, modificar ou alinhar ao modelo ISO o Sistema de Garantia da Qualidade do 

interessado, invariavelmente, leva a alguma forma de mudança comportamental. Nesse 

ponto”, adverte o autor, “a tensão e o risco de fracasso encontram-se no nível máximo” (1995, 

p. 65).  

Nesses termos, convém descrever a relevância atribuída por Lamprecht ao que chama 

de “mudança comportamental”. A descrição da opinião desse autor, cujos fundamentos são de 

natureza científica/antropológica, tem por finalidade caracterizar melhor sua afirmação, sem 

prejuízos para a abordagem científica/fenomenológica adotada neste estudo. 

Para esclarecer o grau de importância que deseja atribuir às “mudanças 

comportamentais”, Lamprecht descreve as características apontadas por Peg C. Neuhauser 

sobre as organizações que envolvem departamentos. Segundo aquele autor, essas 

organizações são compostas por tribos. Cada tribo tem seu próprio dialeto, jargão, história, 
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regras de comportamento apropriado e sistemas de valores, que, na melhor das hipóteses, 

apenas se aproximam dos valores da empresa, normalmente a tribo dominante. O autor afirma 

que, por essa razão, a não comunicação do objetivo e propósito da certificação junto a cada 

tribo constitui um modo seguro de garantir o fracasso ou de reforçar a resistência instintiva à 

mudança.  

Dessa forma, seja na abordagem da qualidade pela NBR ISO 9000 ou em uma 

abordagem mais abrangente, como é o caso da GQ, fica evidente a dimensão e a 

complexidade que deve exigir um processo de mudança e de transformação gerencial.  

Entretanto, há uma advertência a ser considerada como limite daquilo que deve ser 

entendido como mudança e transformação e que, para os propósitos deste estudo, seria melhor 

designada como transformação cultural .  

Essa perspectiva pode ser melhor percebida com as afirmações de Collins e Porras: “Se 

uma organização desejar vencer os desafios de um mundo em constante transformação, ela 

tem que estar preparada para acompanhar esse movimento, exceto alterar suas crenças 

[básicas], à medida que for progredindo na vida corporativa” (1995, p. 125). 

Talvez, aqui, seja suficiente dizer, inspirado em artigos e palavras de J. Collins em 

suas visitas ao Brasil, que é preciso ter coragem para transformar o que for necessário no 

estilo gerencial sem desistir da sabedoria, para preservar os princípios aprovados na vivência 

da organização.  

 

1.3 -  Objetivos e estruturação do relatório da pesquisa 

Este estudo teve como objetivo final investigar percepções, ações e postura, dos 

agentes administrativos que se manifestam como facilitadoras do engajamento dos servidores 

da CNEN/IRD envolvidos no processo de implantação, implementação e manutenção de um 

sistema de garantia da qualidade pela ISO 9000, quanto às suas características e sentido. 

Acredita-se que os resultados deste estudo, embora não direcionados à generalização, 

possam ser úteis, não somente, aos administradores da CNEN/IRD, mas a administradores e 

instituições congêneres e aos formuladores de políticas por apresentarem aspectos relevantes 

da gestão que favorecem o engajamento das pessoas, visto que a pesquisa considera a cultura. 

Por último, mas não menos importante, espera-se que contribuam para o conhecimento 

científico, ao possibilitar ampliar ou sinalizar direções alternativas, visando à relevância da 

dimensão humana nas organizações, no esforço pela adoção da GQ.  

Os temas tratados neste relatório de pesquisa estão estruturados em quatro capítulos 

conforme descrição a seguir: introdução, problematização, a pesquisa e conclusões, 
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recomendações e sugestões, respectivamente. Na introdução, procurou-se contextualizar o 

tema proposto ao estudo, amplitude e contornos de sua delimitação, relevância, complexidade 

envolvida e objetivos. 

No capítulo dois, onde se trata da problematização e da elaboração de um referencial 

sobre Qualidade, a exposição dos temas destinou-se a oferecer ao leitor uma visão 

panorâmica, na perspectiva dos principais autores da Qualidade, sem a pretensão de ser 

exaustiva. Trata dos conceitos relevantes e da dimensão filosófica da GQ que orientaram a 

realização da pesquisa e a obtenção das respostas para a questão central desse estudo. 

A pesquisa apresentada no capítulo três contém a descrição da opção metodológica 

adotada. Descreve o tipo de pesquisa, os participantes, os meios utilizados para a obtenção e 

tratamento dos dados. Apresenta, ainda, as limitações do método e os procedimentos adotados 

para maximizar a confiabilidade. Além disso, o capítulo três apresenta uma breve, porém 

suficiente, descrição do IRD, os antecedentes de sua criação e os principais eventos que 

marcaram sua trajetória, respeitando os limites deste estudo. Em seguida, oferece uma 

interpretação do IRD, segundo o relato dos servidores que participaram das entrevistas e 

daqueles que contribuíram com informações, respondendo aos questionários utilizados. Por 

último, são apresentadas as conclusões, recomendações e sugestões, bibliografia e anexos. 
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II - PROBLEMATIZAÇÃO: Clarificando a Qualidade 

 
Atualmente, não se credita à GQ a chamada vantagem competitiva que lhe fora 

atribuída no início dos anos oitenta. Essa condição, entretanto, não subtrai a importância de 

seus princípios e fundamentos para as organizações.  

De acordo com os principais autores e peritos da qualidade, sua adoção pode resultar 

em benefícios para as organizações, independentemente da área de atuação em que esteja 

inserida. Esses benefícios podem traduzir-se em: aumento da produtividade; conquista de 

novos mercados; sobrevivência de empresas que competem em produtos e serviços e, mesmo, 

a manutenção de organizações que necessitam apresentar bom desempenho gerencial, para 

prover recursos que impliquem seu financiamento. 

A leitura desses autores permitiu presumir que os discursos pró-qualidade perderam a 

eloqüência em função das dificuldades enfrentadas por empresas ao lidarem com a GQ. 

Sobretudo, a literatura especializada tem demonstrado que a adoção de abordagens da GQ não 

são suficientes para as finalidades a que se propõem. Ou seja, satisfazer o desejo de 

executivos e administradores de conduzirem suas organizações com a reputação de serem 

confiáveis2.  

A crítica mais pontual dos peritos da GQ, sobre as dificuldades enfrentadas por essas 

empresas, passa pelo seguinte posicionamento: uma compreensão insuficiente da filosofia da 

GQ e a conseqüente apropriação inadequada de suas abordagens para uma aplicação 

específica; a prevalência do instrumental técnico da GQ sobre as pessoas na organização e a 

constatação de que a GQ pressupõe a revisão nos procedimentos de trabalho na organização. 

Mas, enquanto filosofia de gestão, seu fim último visa ao reconhecimento da necessidade de 

transformação do estilo gerencial, e ao desenvolvimento e implementação de ações concretas, 

destinadas à revisão e transformação da cultura vigente. 

                                                        
2 Num recente artigo que trata da utilidade da ISO 9000/2000, publicado em março de 2000 pela Philip Crosby 
Associates II, o autor, Philip Crosby, faz a seguinte afirmação: “a alta gerência aprecia e apoia ativamente uma 
organização onde todas as transações sempre se completam corretamente e cujos relacionamentos com clientes, 
fornecedores, acionistas, colaboradores e meio ambiente são bem sucedidos”. A isso chama de organização 
confiável. Entretanto, para que isso ocorra, prossegue, “a administração precisa determinar uma política voltada 
para essa finalidade, deve assegurar que todos sejam educados [grifo nosso] e atendam aos requisitos da 
qualidade e, ainda, que a gerência, através de seu exemplo pessoal, insista para que tudo isso seja feito”. Fonte: 
Internet. www.iso.ch. 
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A transformação do estilo gerencial e sua legitimação perante as pessoas na 

organização pode exigir muito tempo para se consolidar, e o esforço a ser empreendido deve 

implicar paciência e suporte financeiro para o alcance dos objetivos3.  

Nesse ponto, seria um risco ignorar a questão da cultura, cujo aprofundamento exigiria 

outro estudo. De qualquer forma, o que é indispensável dizer, neste momento, sobre a cultura, 

é que está implícita a importância de uma compreensão adequada do que significa, para que 

serve e como ela estará implicada na abordagem da Qualidade em seu sentido amplo, isto é, 

que não a reduza à utilização de técnicas e ferramentas matemáticas. 

A organização precisa refletir sobre como deve ser a relação entre a abordagem 

escolhida e a metodologia para sua implementação e legitimação. Isto é, explicitar de forma 

adequada o comportamento e atitudes das pessoas, e a postura de liderança requerida. 

Isto posto, a questão passa a ser a seguinte: de que modo uma determinada abordagem4 

da qualidade pode favorecer a melhoria do desempenho gerencial? E ainda, que características 

das ações administrativas podem favorecer a legitimação do processo perante as pessoas, na 

organização, visando à obtenção de seu engajamento? Além disso, há especificidades no setor 

público a serem consideradas em uma proposta administrativa pela Qualidade? 

 

A decisão de adotar a gestão pela qualidade 

Parece que as abordagens integradas mais comumente adotadas por empresas e setores 

organizacionais dos governos no Brasil estão entre as normas de certificação ISO 9000, 

editadas pela International Organization for Standardisation e os critérios do Prêmio 

Nacional da Qualidade, administrado pela Fundação Prêmio Nacional da Qualidade ou 

alguma versão adaptada de seu conteúdo, como é o caso do QPAP e do PQGF, referidos na 

introdução deste relatório. Há o caso de organizações que, de alguma forma, 

simultaneamente, lidam com as duas abordagens. 

Geralmente, esse tipo de decisão não é precedida de uma avaliação da organização 

candidata, para se verificar o impacto da introdução de uma nova estratégia gerencial para as 

pessoas envolvidas e das possibilidades concretas de êxito da iniciativa. 

                                                        
3 “Mesmo os campeões de TQM, como a Ford e a Motorola, relatam que esperaram vários anos até ver um 
retorno de seu investimento na Qualidade”. Thomas Pyzdek. Quality Progress, junho 1999 in Informativo 
Associação Brasileira de Controle da Qualidade ABCQ – Ano III – n.º 4, p. 19-25.  
4 No mesmo artigo, referido à nota 3, Philip Crosby afirma: “a ISO 9000 não é realmente Gestão da Qualidade; 
ela é Garantia da Qualidade, e deve ser utilizada dessa maneira. A Gestão da Qualidade é como dirigimos o 
automóvel. A Garantia da Qualidade refere-se ao manual do proprietário do veículo e as instruções de operação. 
Todos aqueles “maus motoristas” tem o mesmo tipo de habilitação que aqueles que dirigem bem possuem”. Em 
seguida completa: “A certificação não é suficiente”. Fonte: Internet. www.iso.ch. (vide nota três à p. 13) 
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Um conhecimento prévio da terminologia da qualidade e da possibilidade de redução 

ou adaptação de seu conteúdo ao contexto organizacional também parece não fazer parte das 

preocupações das organizações que optam pela GQ.  

Sobretudo, as normas de certificação da série ISO 9000 – devido à natureza de sua 

finalidade e ao nível de abrangência pretendida – não expressam, em seu conteúdo, uma 

declaração de princípios com extensão suficiente que vise ao engajamento das pessoas nos 

objetivos propostos da organização. 

Sendo os objetivos organizacionais uma preocupação da administração, que ultrapassa 

os limites da provisão dos recursos materiais e das formalidades inerentes à implementação de 

uma inovação gerencial, extrapolando-a para uma visão de longo alcance que requer atitudes 

e comportamentos distintos das manifestações culturais vigentes, a opção pela norma de 

certificação ISO 9000 pressupõe sua inserção, na organização, sob uma perspectiva mais 

ampla que inclua considerações sobre aspectos humanos não contemplados naquela proposta 

e nas práticas vigentes.  

Pela natureza do serviço que prestam à sociedade e devido à sua forma de 

financiamento, autonomia e gestão, a adoção das normas de certificação ISO 9000, nas 

organizações públicas, deve demandar da administração mais atenção e maior reflexão, 

especialmente para as questões relacionadas à gestão de pessoas5. 

 

O desafio da gestão de pessoas no serviço público 

O Serviço Público possui características próprias no que diz respeito à administração 

de recursos humanos. Há normas jurídicas e Leis que regulam a administração pública e 

estabelecem critérios para seleção e recrutamento de pessoal, avaliação de desempenho, 

progressão de carreira, remuneração e condições de permanência no cargo6. 

A legislação não considera as características e particularidades de cada órgão 

governamental, sua cultura, seus valores, suas crenças. Não considera, tampouco, o nível de 

                                                        
5 No artigo citado às notas 3 e 5, Philip Crosby afirma que, durante seus anos de prática como profissional da 
qualidade, o maior problema que constatou foi a idéia que a gerência tinha sobre a qualidade baseada na 
sabedoria convencional, que dizia que uma abordagem sistemática faria a qualidade acontecer. “Acreditava-se 
que se o Departamento da Qualidade formasse um sistema baseado na literatura, esta iria acontecer. Tudo isso”, 
prossegue o autor, “provocou grandes problemas com a qualidade nos Estados Unidos”. Em sua opinião, é 
preciso instalar a educação [grifo nosso] para a qualidade de forma que ajude todos os gerentes, em todos os 
níveis, em todas as unidades da companhia a terem um entendimento claro da qualidade. Eles precisam entender, 
também, seu papel pessoal [grifo nosso] em fazer a qualidade acontecer. 
6 A partir de 1995, o governo federal tem aprovado, no Congresso Nacional, uma série de medidas e dispositivos 
jurídico-legais, visando à flexibilização da administração pública. Ver Plano Diretor da Reforma do Estado. 
Brasil, 1995. Ver, também, Luiz Carlos Bresser Pereira em “A reforma gerencial do Estado de 1995”. Revista de 
Administração Pública (RAP) Rio de Janeiro n.º 34 (4): 7 – 26 jul./ago. 2000. 
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exigência do cargo7 ou a complexidade das atividades da organização8. Não prevê incentivo 

ou premiação, por mérito ou desempenho, com flexibilidade suficiente de modo que a 

administração possa promover e valorizar funcionários que apresentem desempenho acima do 

esperado. E, ainda que a legislação favorecesse essa possibilidade, provavelmente, faltariam 

meios para medir tal desempenho, bem como critérios administrativos para fazê-lo. O 

reconhecimento da complexidade da gestão de pessoas está na preocupação, já demonstrado 

pelo governo federal, em cuidar da flexibilização da gestão pública com a reforma 

administrativa. 

Considerando o universo9 das organizações públicas da administração direta e indireta 

do governo federal, a diversidade de áreas de atuação dessas organizações e perfil do corpo 

técnico e administrativo, não seria absurdo presumir que, na administração pública brasileira, 

predomina o centralismo burocrático que não se coaduna com os fundamentos da GQ 

(DEMING, 1990, p. 17). 

Entretanto, a constatação desses fatos está posta aqui para evidenciar que, embora 

limitadores, não constituem obstáculos intransponíveis para essas organizações. Mas, 

certamente, ampliam a dimensão do desafio para o gestor público. 

 

O que precisa ser explicitado nesse contexto 

É sabido que as Leis que regem a administração pública têm como propósito 

estabelecer os limites da atuação do administrador, determinando o modo de atuação da 

administração.  

Mas as ações decisórias e as de natureza técnico-administrativa em termos 

operacionais, isto é, o que fazer, como fazer, com quem fazer, o melhor momento para fazer, 

onde fazer e porque fazer, não estão incluídas na dimensão jurídico-legal. Fazem parte do 

                                                        
7 A legislação estabelece critérios não diferenciados para a avaliação de desempenho no cargo, para servidores 
da Administração Pública Federal. Um Instituto como a CNEN/IRD, por exemplo, possui um quadro muito 
distinto em relação à qualificação de seus servidores. Há um percentual bastante significativo de servidores 
(quase metade do total) titulados a nível de mestrado e doutorado (suas atividades demandam especialização 
nesse nível). Pelos critérios atuais, seria muito difícil medir ou avaliar desempenho de pessoal no IRD. 
8 Os servidores da CNEN/IRD são regidos pela mesma legislação que rege os servidores de uma fundação 
pública que exerça atividades no âmbito da cultura, por exemplo. A questão não é o peso da atividade. Ou seja, 
se esta é mais importante do que aquela ou vice-versa. O que importa é que o nível de exigência da atividade 
organizacional é bastante distinto neste caso. 
9 De acordo com Carlos César Pimenta, “a estrutura da atual administração federal direta está composta pela 
Presidência da República e 20 ministérios, e a administração indireta por cerca de 130 autarquias, [entre elas a 
CNEN onde, em sua estrutura organizacional aparece o IRD] 40 fundações, 17 empresas e 25 sociedades de 
economia mista, muitas das quais sendo desativadas ou privatizadas. (...) São aproximadamente 512 mil 
funcionários civis ativos na administração direta, autarquias e fundações, em nível de governo central”. Revista 
de Administração Pública – RAP. Rio de janeiro 32 (5): 173-99, Set./out. 1998. 
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processo administrativo e isso compreende, em essência, o papel que o administrador público 

deve exercer na implementação das políticas inerentes à organização que dirige.  

Todavia, a ênfase no controle do trabalho pelo processo, em lugar do resultado, 

caracteriza a cultura burocrática predominante nas organizações públicas, definindo, assim, o 

estilo de administração e o comportamento das pessoas.  

Os processos de trabalho e a estrutura organizacional, nessas organizações, devem ser 

revistos sob a perspectiva de integração10 e devem ser orientados para a melhoria do 

desempenho organizacional. O desempenho, por sua vez, não poderá ser alcançado sem o 

desenvolvimento de relacionamentos conscientemente construídos entre as pessoas e a 

gerência, ancorados por um consistente programa de educação e comunicação.  

As organizações públicas que estejam em vias de adotar a GQ devem focar seus 

esforços na busca da integração de suas atividades e integridade, no relacionamento das 

pessoas nas diversas interfaces do trabalho.  

O que está implícito é que a ISO 9000 não pode, por si mesma, realizar a 

transformação e acredita-se que não seja esta sua finalidade. Mas pode significar um ponto de 

partida.  

Resta saber como favorecer, contribuir, exercitar a transformação. Nesse sentido, a 

consideração da ISO 9000 como um instrumento organizacional, inserida em programas mais 

amplos que incluam educação e comunicação, pode se constituir em recurso fundamental 

tanto para a conscientização das pessoas como para prover a instrução necessária e, 

especialmente, para o desenvolvimento de uma nova postura gerencial onde a GQ seja 

adotada como uma filosofia de vida, orientada para uma autêntica transformação. 

 

Razões da necessidade de conscientização das pessoas 

Qualquer que seja a abordagem da qualidade escolhida por uma organização, sua 

adoção exigirá mudanças e transformações na maneira como o trabalho é executado. 

Dependendo do porte da organização, da natureza de sua atividade, da cultura vigente, do seu 

relacionamento com organizações congêneres e com a comunidade onde esteja inserida, a 

transformação poderá se constituir em uma tarefa complexa.  

                                                        
10 Philip Crosby escrevendo sobre a ISO 9000/2000: “Todas as pessoas a quem pergunto porque estão 
implantando a ISO 9000? Respondem: é porque os clientes exigem. Não ouço muito dizer que estão fazendo 
aquilo para melhorar a integridade da organização. Ou eles não entendem as conseqüências ou a idéia de 
“Princípios da Garantia da Qualidade não foi captada” (CROSBY, 2000, p. 6). 
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Independentemente da ordem de complexidade, algumas premissas sobre atitudes e 

comportamentos esperados das pessoas na organização são considerados de responsabilidade 

da administração. A única saída para a transformação das atitudes e comportamentos é a 

educação, e, contando com essa base, a informação e a instrução que as pessoas em todos os 

níveis hierárquicos da organização precisarão para corresponder a desempenhos propostos, 

serão mais fáceis de obter-se.  

As pessoas precisam saber por que devem fazer as coisas e o que se espera delas, em 

relação ao compromisso com a qualidade. Devem conhecer o processo de trabalho da 

organização e devem conhecer bem o trabalho que realizam. Precisam saber para que serve o 

produto de seu trabalho, qual é exatamente o seu trabalho e como tudo isso se relaciona na 

organização. Deve estar claro para elas onde começam e onde terminam suas atribuições e 

responsabilidades, sem prescindir do espírito de cooperação. Precisam de algum 

desprendimento e discernimento para permitir mudanças e, mesmo, perceber quando elas 

forem necessárias a fim de implementá-las.  

De acordo com a teoria da GQ, o alcance desse estado de conscientização só poderá 

ser conseguido com educação para a Qualidade. 

Assim, acredita-se que, na estruturação de um programa de melhoria na gestão que 

conta com a opção pela ISO 9000, além do diagnóstico e requisitos operacionais e dos 

aspectos estratégicos que envolvem a organização, deve-se considerar, também, como 

relevante o posicionamento das pessoas envolvidas ou daquelas que terão suas atividades 

impactadas. É preciso conhecer o que elas pensam, como constroem suas opiniões e o que 

consideram importante. 

Há evidências de que o envolvimento11 das pessoas é fundamental para o sucesso da 

GQ. Portanto, um programa ou iniciativa que ignore o posicionamento das pessoas12 tem 

possibilidades de não ser bem sucedido. Sobretudo, pode causar uma sensação de desconforto 

nas pessoas e comprometer a capacidade da organização de retomar o processo e alcançar 

com êxito seus objetivos. 

 

                                                        
11 Ver Hongyi Sun, Ip Kee Hui, Agnes Y. K Tam and Jan Frick. The TQM Magazine: The International bi-
monthly for TQM. West Yorkshire, England. v.12, n.º 5, p. 350 – 356, 2000. 
12 Para os efeitos desse estudo, a expressão pessoas refere-se aos servidores da CNEN/IRD, indistintamente: 
serve tanto para designar os servidores que exercem cargos de chefia quanto para aqueles que desempenham 
suas funções assumindo diversos papeis como profissionais no Instituto.  
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2.1 - A gestão pela qualidade 

Já foi exposto neste estudo que a qualidade, enquanto prática de gestão empresarial, 

parece dar sinais de esgotamento, sem contudo, cumprir seu papel como instrumento 

organizacional, para atender às organizações que estejam em busca da excelência.  

Para se ter uma idéia da dimensão desse fato, assim se expressam Bruce e Suzanne 

Broca  

 

O Gerenciamento da Qualidade é muito difícil de ser implementado corretamente, 

pois os modelos das tarefas são esparsos, e muitas das disciplinas são novas. Para 

cada implementação bem-sucedida, tomando-se como exemplo a empresa americana 

Motorola, existiram 20 ou mais fracassos (BROCA & BROCA, 1995, p.7).  

 

Essa constatação estimula a crença que há na diferença conceptual entre a aplicação do 

instrumental da qualidade para modernizar, aperfeiçoar ou melhorar processos de trabalho nas 

organizações e a adoção da Gestão pela Qualidade como uma proposta gerencial, concebida 

como instrumento organizacional, capaz de contribuir para o alcance de objetivos que estejam 

inseridos numa perspectiva mais ampla que vá além dos processos organizacionais.  

A idéia subjacente, pressupõe que os processos organizacionais devem ser tomados 

para análise ou como possibilidades de melhorias a partir de questões que implicam aspectos 

tais como: a finalidade da existência da organização, onde a organização deseja estar num 

futuro próximo13, valores essenciais e planos de longo prazo.  

Esses aspectos, de natureza gerencial e que se ajustam ao planejamento das ações da 

organização, constituem a evolução do pensamento administrativo acerca de como as 

empresas se preparam e se organizam para empreender suas atividades com sucesso. Mas 

sozinhos, sem considerações sobre a humanidade das pessoas no interior da organização, não 

podem dar conta de uma tarefa que extrapola necessidades organizacionais de caráter 

estritamente instrumental. 

Sendo a definição de gerenciamento da qualidade14 “uma filosofia que tem por 

finalidade melhorar continuamente a produtividade em cada nível de operação e em cada área 

funcional de uma organização, utilizando todos os recursos financeiros e humanos 

disponíveis” (BROCA & BROCA, 1995, p. 3), a opção pela qualidade não deve prescindir de 

                                                        
13 W. Edward Deming. Qualidade: A revolução da Administração. Tradução de Clave Comunicações e Recursos 
Humanos – Rio de Janeiro: Marquez-Saraiva, 1990 p. 114. 
14 Para os objetivos desse estudo as expressões Gerenciamento da Qualidade, Gestão da Qualidade Total – GQT 
(Total Quality Management - TQM), são usados como sinônimos. 
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uma abordagem administrativa integrada, voltada para o humano, onde a satisfação do 

cliente15 seja o ponto alto do esforço de melhoria.  

O lado humano refere-se às pessoas no interior da organização, afinal são elas que 

desenvolvem, implementam e mantêm, em funcionamento a gestão pela qualidade.  

No entanto, a compreensão do aspecto humanístico precisa ser melhor explicitado para 

as organizações. “O maior recurso no mundo dos negócios são as pessoas, mais 

especificamente os empregados. Gerenciar pessoas demanda um tempo de observação, 

experimentação, ação e reflexão” (BROCA & BROCA, 1995, p. 8).  

A abordagem da qualidade realizada pelas empresas e organizações, de acordo com a 

ISO 9000, para o desenvolvimento e implementação de sistemas da qualidade, poderia incluir 

considerações sobre as pessoas que de alguma forma se responsabilizariam pelo cumprimento 

dos planos previamente estabelecidos. 

No caso do IRD, discutir a aplicação da ISO 9000 implica a compreensão de como as 

pessoas percebem a natureza de seu próprio trabalho e como vêem a adoção da gestão pela 

qualidade no Instituto. A apreensão desse sentimento deve considerar uma postura da 

administração que permita relativizar as visões, os sentimentos e as percepções das pessoas 

para ver até que ponto se aproximam ou se distanciam da abordagem escolhida e identificar 

que tipo de características da ação gerencial poderia favorecer a aproximação das vivências 

das pessoas aos propósitos do IRD.  

 

Breve histórico da evolução do conceito de qualidade 

Garvin (1995), afirma que como conceito conhecemos a qualidade há milênios. Broca 

& Broca (1995), chega a citar a China de há cerca de 2000 anos e faz referências a um 

período da história da humanidade que remonta o Homo sapiens neanderthalensis. Cita os 

ensinamentos de Sun-Tzu que viveu em algum tempo durante um período da guerra (480-221 

A.C.), na China, e Sócrates (470 a 399 A.C.)  

Garvin reconhece que foi a partir de 1922, com a publicação da obra “The Control of 

Quality in Manufacturing”, de G. S. Radford, que pela primeira vez a qualidade foi vista 

como uma responsabilidade gerencial distinta e como função independente nas empresas. 

Garvin esclarece que o período que antecedeu ao trabalho de Radford “quase tudo era 

fabricado por artesãos e artífices habilidosos ou trabalhadores experientes e aprendizes sob a 

                                                        
15 “O termo qualidade, numa visão moderna, abriga simultaneamente a perspectiva do mercado e a da empresa”. 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Gestão de Operações: A engenharia de produção a serviço da modernização 
da empresa. Edgard Blucher LTDA, 1997 p. 177.  
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supervisão do mestre do ofício” (1995, p. 3). Nessa época o processo de produção era simples 

e realizado manualmente. A preocupação com a qualidade se resumia a uma inspeção final 

nos produtos já acabados e mesmo assim, era uma atividade que acontecia de maneira 

informal. 

A inspeção, tal como é conhecida atualmente e praticada na indústria, só passou a ser 

necessária a partir da produção em massa e com o emprego de um grande grupo de mão-de-

obra qualificada nas fábricas.  

A publicação de Economic Control of Quality of Management Product de W. A. 

Shewhart (1931), segundo Garvin, conferiu pela primeira vez um caráter científico à 

disciplina.  

O trabalho de Shewhart foi o resultado de investigações de um grupo de profissionais 

que por volta de 1924 trabalhava nos Bell Telephone Laboratories da Western Electric e 

estudava problemas de qualidade. O trabalho do grupo resultou no que se conhece hoje por 

Controle Estatístico da Qualidade. A partir daí uma série de possibilidades se descortinou no 

mundo da qualidade.  

A publicação de padrões pelo Departamento da Guerra americano em 1941 e 1942 

representou mais avanços para a qualidade. Esses padrões continham muito dos ensinamentos 

do pessoal da Western Electric e visava à obtenção de qualidade nos produtos bélicos 

adquiridos pelo Departamento da Guerra. 

Com a publicação de Quality Control Randbook, J. M. Juran coloca em discussão a 

economia da qualidade. Juran calculou que os prejuízos evitáveis provocados por problemas 

da qualidade equivaliam, de um modo geral, de 500 a 1000 dólares por operador na produção 

por ano. Foi com esta publicação que a qualidade passou da crença prevalecente até a década 

de 50, de que as tentativas de se melhorar a qualidade, baseadas na premissa implícita de que 

os defeitos tinham um custo, para uma noção mais quantificável do quanto isso significava.  

Ainda durante a década de 50, a qualidade experimentou outro salto significativo em 

seu escopo. Com Armand Feigenbaum, em 1951, o princípio de “controle total da qualidade”, 

difundido inicialmente por Juran, foi levado um passo adiante.  

Nas palavras do próprio Feigenbaum, citadas por Garvin, é possível compreender a 

doutrina do Controle Total da Qualidade.  

 

O princípio em que se assenta esta visão da qualidade total [...] é que, para se 

conseguir uma verdadeira eficácia, o controle precisa começar pelo projeto do 

produto e só terminar quando o produto tiver chegado às mãos de um freguês que 
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fique satisfeito [...] o primeiro princípio a ser estabelecido é que a qualidade é um 

trabalho de todos (FEIGENBAUM in GARVIN, 1995, p. 15). 

 

De acordo com Garvin, a fase mais atual no desenvolvimento da qualidade aparece 

com uma nova visão que passa a incorporar mudanças de perspectivas a partir do início dos 

anos 80, nos Estados Unidos. A qualidade, então voltada para a inspeção e controle, é 

associada à lucratividade da empresa e definida de acordo com o ponto de vista do cliente. 

Passou também, a ser incluída no processo de planejamento estratégico das empresas. O 

quadro 1 listado a seguir, apresenta uma síntese desses desenvolvimentos. 

Convém dizer que sobre os dois últimos estágios da evolução da qualidade está 

implícita uma mudança de perspectiva. A qualidade saiu dos limites do controle no final do 

processo, na verdade uma inspeção que identificava defeitos, desperdícios, prejuízos e que 

assumia uma postura fiscalizadora de comportamentos e procedimentos dos “culpados” pelos 

processos.  

Extrapolando as fronteiras do grupo fechado de técnicos em qualidade, a Gestão pela 

Qualidade (GQ) orientou-se para a substituição da fiscalização pelo controle exercido por 

cada participante do processo, desde as primeiras discussões sobre métodos e possíveis 

produtos ou serviços, até o “feedback” do cliente. 

Essa proposta apresenta-se como um desafio à liderança dos gerentes no sentido de 

educar-se e favorecer a educação de todos os implicados, tanto no conhecimento do trabalho 

quanto em torno de engajamento. 

Daí a importância de um estilo gerencial que estimule a participação visando à 

satisfação, o orgulho de contribuir e, por outro lado, de um estilo gerencial que reconheça os 

esforços de todos os envolvidos. 
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Quadro 1 As Quatro principais Eras da Qualidade 

 

Identificação de 
características Inspeção 

Controle 
estatístico da 

Qualidade 

Garantia da 
Qualidade 

Gerenciamento 
estratégico da 

Qualidade 

Preocupação 
básica 

Visão da 
qualidade 

Verificação: Um 
problema a ser re-
solvido 

Controle: Um pro-
blema a ser resol-
vido 

Coordenação: Um 
problema a ser 
resolvido, mas que 
seja enfrentado 
proativamente 

Impacto estratégico: 
Uma oportunidade de 
concorrência 

Ênfase Uniformidade do 
produto 

Uniformidade do 
produto com menos 
inspeção 

Toda a cadeia de 
produção, desde o 
projeto até o merca-
do, e a contribuição 
de todos os grupos 
funcionais, especi-
almente os projetis-
tas, para impedir 
falhas de qualidade 

As necessidades de 
mercado e do consu-
midor 

Métodos Instrumento de me-
dição 

Instrumentos e 
técnicas estatísticas 

Programas e siste-
mas 

Planejamento estraté-
gico, estabelecimento 
de objetivos e a mobi-
lização da organização 

Papel dos 
profissionais da 

qualidade 

Inspeção, classifica-
ção, contagem e 
avaliação 

Solução de proble-
mas e a aplicação 
de métodos estatís-
ticos 

Mensuração da 
qualidade, planeja-
mento da qualidade 
e projeto de pro-
gramas 

Estabelecimento de 
objetivos, educação e 
treinamento, trabalho 
consultivo com outros 
departamentos e deli-
neamento de progra-
mas 

Quem é o respon-
sável pela quali-

dade 

O departamento de 
inspeção 

Os departamentos 
de produção e en-
genharia 

Todos os departa-
mentos, embora a 
alta gerência só se 
envolva periferica-
mente com o proje-
to, o planejamento e 
a execução das 
políticas da quali-
dade. 

Todos na empresa, 
com a alta gerência 
exercendo forte lide-
rança 

Orientação e a-
bordagem 

“Inspeciona” a qua-
lidade 

“Controla a quali-
dade” 

“Constrói” a quali-
dade 

“Gerencia” a qualida-
de 

 
Fonte: David A. Garvin, Gerenciando a Qualidade: A visão estratégica e competitiva. (Trad. João Ferreira de 

Souza). Rio de Janeiro: Qualitymark, 1995) p. 44. 
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A última coluna à direita indica que a Qualidade passou a ser considerada uma 

preocupação dos dirigentes empresariais. Atualmente, considera-se que a busca da excelência 

está associada à inclusão da Qualidade no planejamento da organização.  

Assim, a implantação de sistemas de garantia da qualidade (ISO 9000) bem como a 

adoção dos critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), cujos conteúdos 

são atualizado periodicamente e considerados o “estado da arte”, constituem o chamado 

gerenciamento estratégico da qualidade quando associados às metas de longo prazo da 

organização.  

 

Movimento japonês pela qualidade: origens e implementação 

De acordo com Garvin (1992) a Qualidade surgiu nos Estados Unidos, mas sua 

consolidação como instrumento de gerenciamento só aconteceu no Japão. Após sua rendição, 

ao fim da 2ª guerra mundial, os japoneses se envolveram em um intenso esforço de 

recuperação de sua economia. 

Até essa época o esforço do Japão com a qualidade era limitado à inspeção e alguma 

atividade de controle estatístico da qualidade exercido por um pequeno grupo de especialistas. 

Os americanos W. Edwards Deming, J. M. Juran e Armand Feigenbaum figuram como 

os mais proeminentes peritos, dentre o seleto grupo de especialistas em qualidade e 

gerenciamento que contribuíram para a consolidação do êxito da economia japonesa, através 

da qualidade.  

Inicialmente, os americanos ensinaram aos japoneses métodos estatísticos aplicados ao 

processo de produção. Mais tarde, com Juran e Feigenbaum os japoneses perceberam que os 

métodos quantitativos aplicados ao processo industrial não seriam suficientes para produzirem 

os efeitos da qualidade desejados. Assim, os métodos estatísticos de processos evoluíram para 

Controle de Qualidade Total. 

A premissa básica para essa mudança de perspectiva estava na constatação de que um 

bom desempenho de um processo de produção não seria capaz de assegurar uma produção de 

qualidade sem que os estágios anteriores também produzissem bom desempenho. Ou seja, 

chegou-se à conclusão de que o projeto do produto, a engenharia, o suprimento e demais 

etapas de processos precedentes à fabricação deveriam, também, gerar qualidade. 

A partir das orientações dos americanos, os japoneses desenvolveram novas 

ferramentas e técnicas da qualidade e incorporaram muitos conhecimentos gerados a partir 

das várias experiências de suas empresas e organizações sobre os aspectos humanos da 

qualidade, especialmente, com a adoção dos Círculos de Controle da Qualidade. 
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Dessa forma o Controle de Qualidade Total Japonês, inicialmente apropriado de 

Feigenbaum, incorpora quatro principais elementos. O primeiro é uma idéia nascida 

diretamente daquele especialista americano e os demais foram desenvolvidos pelos japoneses: 

“o envolvimento de outras funções além da fabricação nas atividades da qualidade; a 

participação de empregados de todos os níveis; as metas de contínuo melhoramento e atenção 

cuidadosa com a definição da qualidade dos clientes” (GARVIN, 1992, p. 227). 

O Controle de Qualidade Total no Japão, afirma Garvin, representa o mais recente 

passo na evolução da qualidade. Incorpora elementos de cada uma das eras da qualidade, 

ferramentas estatísticas, ampla educação e treinamento, envolvimento da alta gerência, 

liderança da União dos Cientistas e Engenheiros do Japão e Círculos de Controle da 

Qualidade. (GARVIN, 1992, p. 229). 

A qualidade no Japão assumiu proporção de amplitude nacional. Os japoneses 

conseguiram mover a nação em massa em direção às metas de melhorias da qualidade, através 

do estabelecimento dos Padrões Industriais Japoneses e da União dos Cientistas e 

Engenheiros japoneses. 

 

Filosofia da qualidade é filosofia de vida 

A literatura sobre Qualidade parece induzir o leitor a crer que a qualidade, enquanto 

metodologia, é um fim em si mesma. Ou seja, seus princípios, seus fundamentos, suas 

técnicas, suas ferramentas são suficientes para justificar sua existência. Porém, uma leitura 

mais detida com Deming (1990) e Imai (1988) possibilita apreender o lugar da qualidade na 

organização. 

A Qualidade, GQT – Gestão pela Qualidade Total como uma nova postura gerencial, 

conta com o CQT – Controle de Qualidade Total. Na posição dos autores, o CQT constitui 

uma estratégia, um caminho para a empresa alcançar seus objetivos, alicerçada em princípios 

que implicam a transformação do estilo gerencial de uma cultura baseada no comando e 

controle para uma relação entre pessoas na organização que estimule a cooperação, 

participação, compartilhamento, no lugar da motivação para competição. 

Para os japoneses, o que sustenta a qualidade como filosofia de gestão é a idéia de 

melhoramento contínuo (Kaizen). Dito de outra forma, o estilo gerencial predominante no 

Japão implica o conceito do Kaizen. Os japoneses entendem que não há um dia sequer que 

não seja possível fazer algo para melhorar o trabalho (IMAI, 1988). O Kaizen significa a base, 

o ideário, o que sustenta a qualidade no Japão.  
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O Kaizen não é uma ferramenta, não é um método, não é uma técnica. “Kaizen é a 

escora filosófica básica do melhor da administração Japonesa” (IMAI, 1988, XXIII). “A 

filosofia Kaizen afirma que o nosso modo de vida – seja no trabalho, na sociedade ou em casa 

– merece ser constantemente melhorado” (IMAI, 1988, p. 3) Sendo o que é, por definição, 

pode-se dizer que o Kaizen é uma questão de mentalidade, é uma questão de valores, portanto 

uma questão que requer um processo de conscientização. 

Pensar e agir dessa forma exige a adoção de um sistema educacional de longo prazo, 

de tal modo que ajudem os administradores a gerir pensando no futuro, sem desprezar as 

especificidades do cotidiano organizacional, até o “estado dinâmico” do melhoramento 

contínuo. A dissociação entre discurso e ação impossibilitaria qualquer expectativa de 

qualidade. 

Quando Deming fala da constância de propósito, está se referindo a uma postura 

filosófica da Qualidade como algo duradouro e abrangente que ultrapassa os limites das 

preocupações de curto prazo. “O próximo dividendo trimestral não é tão importante quanto a 

existência da empresa daqui a dez, vinte ou trinta anos” (1990, p.16) diz, referindo-se a 

postura das empresas americanas na avaliação de desempenho de seus executivos. 

Tanto Deming quanto Imai entendem que a instituição de uma filosofia da Qualidade, 

requer a compreensão da necessidade de transformação do estilo gerencial, bem como, o 

desenvolvimento de ações para melhorar constantemente o projeto do produto e do serviço, 

investir em inovação e instituir um programa educacional para dar suporte a essas iniciativas. 

Acrescente-se aqui, o investimento em informação e comunicação como meios para favorecer 

a adesão e o envolvimento dos servidores no caso do IRD. 

 

2.2 -  A NBR ISO 9001/2000 

Philip Crosby (2000), em recente artigo comentando as modificações feitas na revisão 

da ISO 9000:1994, atualmente denominada ISO 9000/2000 e declarada em vigor a partir de 

15 de dezembro de 2000 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), fornece 

subsídios para entendimento sobre o uso da norma em uma organização, associada à teoria da 

GQ.  

Segundo Crosby, não há, na redação dos requisitos, uma declaração explícita sobre 

como a norma deve ser utilizada por uma organização. “Não vi nada que fale sobre um 

propósito ou qual a finalidade a alcançar, mas é óbvio que foi planejada para ajudar as 

organizações a fazer o melhor em sua gestão da qualidade” (CROSBY, 2000, p. 2).  
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Crosby esclarece que o problema por não ter sido especificado um propósito é que as 

organizações a utilizarão da forma que desejarem. Assim, uma organização poderá adotá-la de 

tal forma que sua utilização não esteja em consonância com os objetivos aos quais foram 

elaboradas. Daí a necessidade de enfatizar o uso da norma sob os princípios da teoria da 

Gestão pela Qualidade.  

Crosby vai mais longe em sua analogia para justificar o que chama de precedente para 

o uso correto de todas as versões da ISO 9000. O autor adverte que a ISO 9000/2000 deve ser 

adotada como “Princípios de Garantia da Qualidade” e não como Gestão pela Qualidade. Na 

opinião do autor, a ISO 9000 tomada sob essa perspectiva teria o propósito de padronizar os 

métodos dos processos de trabalho e de medir, controlar e reportar à situação dos 

procedimentos de trabalho. Entretanto, isso não pode ser confundido com Gestão pela 

Qualidade. Esta trata das estratégias e decisões sobre gestão envolvendo a postura da 

administração, a natureza das ações administrativas, o bem-estar da força de trabalho, 

administração por processos, questões relacionadas à estrutura organizacional e outros fatores 

da gestão. 

Além disso, Crosby afirma que a Norma determina que as organizações instalem um 

sistema de gestão da qualidade, mas esse sistema não é definido nem descrito. Por outro lado, 

o autor afirma que há muitos chavões que não são praticáveis nem mensuráveis.  

Portanto, a adoção da ISO 9000 sem a perspectiva de uma teoria pode favorecer uma 

paralisia gerencial na organização, pela dificuldade de interpretação do conteúdo da Norma.  

Em consonância com as sugestões de Deming, Crosby sugere reformular que os 

gerentes sejam adequadamente educados para entender como os requisitos da Norma se 

enquadram em seus processos operacionais. Crosby entende que “nada deve ser imposto às 

pessoas se elas não forem suficientemente preparadas, com antecedência para entender o que 

se espera delas e aceitar a transformação” (CROSBY, 2000, p. 5). Acrescentar-se, não 

somente aceitá-la mas envolver-se com ela. 

O autor afirma que os funcionários não entenderão as normas ISO 9000/2000, nem as 

utilizarão a não ser que elas sejam colocadas no contexto de uma filosofia de gestão 

abrangente em clara referência à aplicação da teoria da qualidade nos processos de gestão. 

Para Crosby se uma organização desejar tornar-se confiável as especificações da ISO 

9000/2000 poderão ajudar bastante, mas necessitam ser corretamente posicionadas e precisam 

ser envolvidas em educação. Do contrário a ISO 9000/2000 não poderá sustentar por si 

mesma o esforço da transformação. 
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As advertências de Crosby são fundamentais para o entendimento sobre o que é e para 

que serve um sistema de garantia da qualidade pela ISO 9000. Deve-se ressaltar, entretanto, 

alguns avanços assinalados na revisão 2000. O quadro apresentado a seguir, adaptado de 

Mauriti Maranhão (2001), assinala diferenças filosóficas e conceituais entre as duas últimas 

versões da ISO 9000. 

  

Quadro 2  ISO 9000 versões 1994 X 2000: filosofia e conceitos 

ISO 9000: 1994 ISO 9000: 2000 

Base filosófica não definida Alinhada com os oito princípios da Qualidade16 

Comunicação apenas tangenciada para clientes A comunicação interna e a comunicação com clientes 
passaram a ser uma exigência. 

Foco na prevenção de falhas de processo/produto Foco no cliente 

Metodologia não definida Exigência de girar o PDCA, tanto localizada quanto 
sistematicamente 

Permitia a operação “paralela” da qualidade Estimula a realização de processos e produtos com 
qualidade, sob visão sistêmica 

Permitia estrutura funcional Determina a abordagem do processo 

Resultados apenas tangenciado Explicitação e exigência de medidas e de resultados 

Status de garantia da qualidade Status de excelência/TQM 

Visão estática Determina melhorias contínuas 

 
Fonte: Mauriti Maranhão (2001, p. 122) 

 

De acordo com Mauriti Maranhão (2001), observa-se que houve avanços entre as 

versões ISO 9000/1994 e ISO 9000/2000. Entretanto, as recomendações de Crosby tornam-se 

ainda mais relevantes pois a organização necessitará compreender bem a mudança de uma 

versão para outra e assumir postura condizente com a versão atual da ISO 9000, levando em 

conta que há uma tendência clara de aproximação dessas normas de certificação com os 

critérios do Prêmio Nacional da Qualidade.  

                                                        
16 De acordo com Mauriti Maranhão a ISO 9000 versão 2000 tem como princípios filosóficos: Foco no cliente; 
Liderança; engajamento das pessoas; abordagem de processos; abordagem sistêmica para a gestão; melhoria 
contínua; abordagem factual para a tomada de decisão; benefícios mútuos nas relações com fornecedores. 
(Maranhão, Mauriti. ISO série 9000: Manual de implementação: versão ISO 2000. 6ª ed. Qualitymark, 2001. p 
ix) 
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Essa tendência de aproximação entre ISO 9000 e PNQ exigirá das organizações a 

busca de um referencial teórico da qualidade com base nos princípios de Deming para 

sustentar, a longo prazo, o desejo de alcançar a excelência na gestão. 

 

Quadro 3 ISO 9000/2000 Sugestões de Crosby 

Política A direção precisa determinar que quer as transações da organiza-
ção completadas corretamente, o tempo todo, e que todos os 
relacionamentos sejam bem sucedidos 

Ver princípio 1 de De-
ming (p. 53-54) 

Educação Precisa ser ensinado a todas as pessoas integrantes da organiza-
ção uma linguagem comum da gestão da qualidade com base nos 
“Princípios Absolutos”17 

Ver princípios 5; 6 e 13 
de Deming 

Requisitos A ISO 9000:2000 deve servir de alicerce para estruturar requisi-
tos e transações, claros e completos 

Ver princípio 2 e 3 de 
Deming 

Insistência A gerência, através de seu exemplo pessoal, deve insistir para 
que tudo isso seja feito 

Ver princípios 14 de 
Deming 

Fonte: CROSBY, P. Philip Crosby fala da utilidade da ISSO 9000/2000. Disponível em: 
http://philipcrosby.com.br/main.htm. 
 

2.3 -  Da perspectiva técnica à postura filosófica 

Além dos postulados de Deming, há referências recentes que enfatizam a relevância do 

envolvimento dos funcionários em programas de GQ. Uma pesquisa do tipo survey, 

desenhada por pesquisadores noruegueses para a universidade de Toledo pode justificar a 

relevância atual das preocupações de Deming. Eles utilizaram questionários com 12 questões 

com apoio da Associação Norueguesa de Qualidade (NFK) e do Instituto de Pesquisa 

Rogaland. 

O ponto forte do resultado que aponta para o envolvimento dos empregados apareceu 

positivamente correlacionado à implementação da performance no trabalho. Ficou muitíssimo 

claro que a implementação da GQ dependeu do grau de envolvimento dos empregados, por 

duas razões principais: o envolvimento dos empregados reforça a implementação dos 

programas de qualidade, enquanto os programas de GQ provêem oportunidades para que os 

empregados se tornem envolvidos (p. 351–352). No caso da ISO 9000, o envolvimento dos 

funcionários começa com a redação dos procedimentos que devem refletir a realidade 

operacional da atividade que executa e deve prosseguir com atitudes e postura adequadas para 

                                                        
17 Os princípios absolutos da GQ: 1- A Qualidade é definida como o cumprimento dos requisitos. [A ISO 9000 
utiliza essa definição] 2 - A qualidade é o resultado da prevenção [Administração pró-ativa] 3 - A qualidade tem 
um padrão de desempenho de Zero Defeitos [Fazer certo da primeira vez] 4 - A qualidade é medida pelo preço 
do Não-Cumprimento (PNC) 
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sugerir mudanças, quando a situação exigir, e implementá-las a fim de manter atualizado o 

Sistema. 

A justificação apontada no resultado da pesquisa necessita uma compreensão adequada 

da sua operacionalização. Se há uma relação entre os programas pela qualidade e o 

envolvimento dos funcionários nesses programas e se esses programas oportunizarem o 

engajamento das pessoas e se o engajamento das pessoas reforçarem sua implementação, 

deverá haver um processo que permita tornar possível essa relação.  

Como os programas são feitos para as pessoas e espera-se que as pessoas se envolvam 

nos programas, acredita-se que um sólido e adequado processo de comunicação associado a 

outras iniciativas deva permear o esforço da administração pela qualidade quando o objetivo 

for o engajamento das pessoas. 

É possível perceber-se por um lado, a importância da comunicação adequada, e, pelo 

outro, a compreensão da retro alimentação entre envolvimento do empregado e progresso nos 

programas de qualidade. 

Apesar das dificuldades no estabelecimento de relações nesse nível, os pesquisadores 

deixam claro que a GQ acompanhada do envolvimento dos empregados tem muito mais 

possibilidades de ser bem sucedida. 

Os autores concordam que as ferramentas da GQ são muito importantes e fazem 

sugestões para seu emprego. Por exemplo: consideram os Círculos de Controle da Qualidade, 

não somente como os mais comumente utilizados mas como uma ferramenta bem sucedida 

quando utilizada como um dos primeiros passos para a implementação do envolvimento dos 

empregados (p. 354). 

Essa questão do envolvimento pode ser mascarada por resultados de pesquisas 

interpretados apressadamente. H. Sun, Ip Rui, Tom, F. Frick identificaram que há alguma 

relação positiva entre a certificação ISO 9000 e o engajamento dos empregados, mas que não 

é muito forte. Porém, o que também verificaram é que nem mesmo as atuais versões de 

certificação cobrem questões cruciais como essa do engajamento dos empregados. Assim, 

objetivos da qualidade, planejamento do engajamento, obtenção da melhoria dos 

comportamentos nessa direção, como participação da força de trabalho não são enfatizados e 

freqüentemente nem são abordados na versão da ISO 9000. Logo, se não aparecerem na 

proposta da norma, dificilmente aparecerão na avaliação dos resultados (p. 353). 

 



33 

 

2.4 -  Serviço público & qualidade 

No início dos anos 90 o governo federal lançou o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (PBQP). O programa, inicialmente, estava voltado ao estímulo da melhoria da 

qualidade e produtividade no setor produtivo. Atualmente, em sua décima edição, incorpora 

iniciativas que incluem o setor público onde o governo federal demonstra preocupações em 

modernizar a gestão pública. A introdução do PBQP na indústria brasileira, bem como, sua 

manutenção e atualização marcam os primeiros sinais do Estado brasileiro com as tendências 

de aumento da produtividade em países de economia mais adiantada. 

Outra ação concreta do governo brasileiro, já referida nesse relatório, se dá com a 

publicação, em meados da década de 90, do Plano Diretor da Reforma do Estado (BRASIL, 

1995). De perspectiva ampla, voltado para a revisão das funções, forma de atuação e reforma 

do aparelho do Estado, o Plano prevê iniciativas que visam preparar as organizações do setor 

público para a introdução de um estilo de gestão que inclua preocupação com o cliente e 

gestão voltada para resultados. Com essa ação o governo demonstrou claramente que 

iniciativas da qualidade precisam estar inseridas num contexto organizacional em que seus 

princípios e fundamentos tenham condições de serem legitimados tanto por administradores 

quanto pelos servidores públicos em geral. 

Embora caminhe nessa direção, o Plano Diretor da Reforma do Estado, pela natureza 

própria do documento, não trata das possíveis dificuldades que cada órgão governamental 

poderá enfrentar na tarefa de modernizar a gestão. 

Uma questão fundamental a ser considerada a esse respeito é o reconhecimento dos 

aspectos limitadores ou considerados restritivos, relativos ao estabelecimento dos 

fundamentos básicos da Qualidade conforme descritos por Deming (1990) em seus 14 

princípios.  

Uma de suas críticas à administração tradicional, referindo-se à prática de gestão nos 

EUA, é sobre a rotatividade do pessoal no nível executivo das empresas e nos setores dos 

governos, além da falta de critérios para a seleção de novos executivos e, ainda, a cultura de 

avaliação de desempenho com base nos resultados financeiros trimestrais. 

Num sistema como esse será impossível pensar em planejamento de longo prazo, como 

requer toda iniciativa de transformação de estilo gerencial com base nos princípios 

demingnianos. 

Isso torna-se ainda mais relevante, quando se trata de uma organização diretamente 

vinculada à administração pública federal. Significa dizer, que uma organização que não 

possui autonomia para contratar, demitir e administrar a avaliação de desempenho e 
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remuneração do pessoal, contratar serviços e fornecimento de materiais com liberdade para 

selecionar, desenvolver fornecedores e mesmo planejar e assegurar educação e treinamento 

para seu pessoal teria muita dificuldade para promover e sustentar um esforço para a 

transformação da cultura. 

Sobre essas limitações pesa o processo de escolha dos dirigentes que está sujeito a 

pressões políticas e a designações orçamentárias que, quase sempre, seguem critérios políticos 

para sua alocação/distribuição. Entretanto, essas condições limitadoras não tornam impossível 

a adoção dos princípios da GQ como estratégia para o desenvolvimento de melhorias, na 

gestão dessas organizações.  

Mas o esforço para empreender ações voltadas para este fim em organizações públicas, 

requer, além do domínio do instrumental técnico da qualidade, o desenvolvimento de 

habilidades conceituais e políticas para compreender as razões das limitações inerentes, a fim 

de desenvolver programas e iniciativas capazes de superar tais limitações. 

Além das afirmações positivas e dos ensinamentos dos principais autores da Qualidade 

(Deming, Ishikawa, Imai) sobre a possibilidade de sucesso na adoção dos princípios da 

Qualidade no serviço público, a leitura de Greiner (1994) permite compreender melhor a 

natureza do serviço público e da administração pública, contextualizados numa perspectiva 

mais ampla, desenvolvida pelo autor ao tratar do papel do Estado/ teoria do Estado.  

O autor, além de tratar de algumas especificidades sobre o papel do Estado, trata 

também, das relações entre Estado (governo), sociedade e regime político, com implicações 

para as questões acima expostas. Além disso, o autor elenca uma série de “parâmetros 

históricos” que considera fundamentais para a compreensão da natureza das práticas 

administrativas no setor público brasileiro. 

A relevância da historicidade das práticas administrativas no serviço público brasileiro 

utilizada por aquele autor, para justificar o estilo gerencial nas organizações públicas, está no 

legado do processo de colonização do Brasil, cujo entendimento revela que a história do 

desenvolvimento sócio-econômico e político-administrativo do Brasil, ainda tem forte 

influência sobre a maneira de gerir as organizações públicas.  

Na descrição esquemática que faz, e para citar apenas o aspecto político administrativo 

que, em sua opinião, fundamenta o sentido das práticas administrativas no país inclui 

considerações sobre: o “sentido de exploração” na colonização do Brasil; restrição do ensino 

às elites, já no início da colonização; desenvolvimento do processo político sem a participação 

popular, de forma continuada e com sérias conseqüências para a burocracia estatal brasileira 

contemporânea.  
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As considerações do autor citado sinalizam que as práticas administrativas vigentes, na 

administração pública brasileira, possuem raízes históricas e que o entendimento de suas 

características transcende a consideração de suas implicações, a partir do aspecto jurídico-

legal, como as normas regulamentares preconizadas pelo direito administrativo que determina 

como o administrador público deve agir. 

Portanto, a referência que se faz ao serviço público está voltada para os aspectos de sua 

especialidade que não deve ser mudada (COLLINS e PORRAS, 1995), dada a natureza da 

atividade e a perspectiva histórica que permeia e influencia a administração pública brasileira.  

Entretanto, o domínio desse processo histórico-cultural pode favorecer a ação dos 

dirigentes de organizações públicas no esforço de melhorar o processo de gestão e legitimar 

as ações da organização junto aos servidores. 

 

Cultura administrativa 

O conhecimento das características do estilo gerencial vigente no IRD que este estudo 

apreendeu com a metodologia adotada foi útil para explicitar os valores da cultura dos 

agentes, seja na tomada de decisões, nos sistemas de controle e/ou na relação hierárquica 

entre gerente e subordinado, o que na administração pública tem forte conotação 

processualista baseada no direito administrativo, como já foi mencionado.  

O conhecimento dessas características foi obtido valendo-se do conceito de cultura 

administrativa conforme proposto por Barbosa: “acredito que cultura administrativa é 

expressão mais apropriada que cultura organizacional para dar conta da dimensão simbólica 

da vida empresarial e administrativa” (1999, p. 159). A autora justifica a adoção dessa 

premissa por considerar que ela permite olhar a dimensão simbólica da tarefa de administrar e 

não as instituições que a executam. 

Para a autora, essa dimensão sociológica do conceito de cultura administrativa permite 

relativizar práticas e políticas administrativas de cada universo social as quais podem 

representar contribuições expressivas para as tarefas de gerir recursos humanos e materiais, 

embora não sejam tradicionalmente associados a essa gestão. 

A autora define cultura administrativa como: “o conjunto de lógica ou valores 

contextualizados de forma recorrente na maneira de administrar de diferentes sociedades” 

(BARBOSA, 1999, p. 160) e prossegue argumentando que é possível apreender as 

particularidades dos significados que esses sistemas de valores podem assumir no universo da 

empresa de qualquer atividade. 
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As postulações da autora são oriundas de análise de cunho mais sociológico. Embora 

não seja essa a concepção adotada neste estudo, permitiu desenvolver um raciocínio sobre o 

conteúdo específico que a categoria social serviço/administração pública simboliza para as 

pessoas, bem como conhecer o que significa Qualidade e a lógica subjacente à maneira de 

administrar recursos humanos e materiais na organização.  

O esforço empreendido nessa direção favoreceu uma descrição sócio-científica da 

organização IRD/CNEN auxiliando, também, na explicação de sua natureza de ser.  

Uma retomada dos depoimentos, documentos e discursos, complementada por 

entrevistas não estruturadas poderá enriquecer os resultados da pesquisa, enquanto busca da 

cultura administrativa como conceito sociológico, com uma reflexão filosófica 

fenomenológica que não relativisa as práticas, pois considera a verdade polissêmica das 

mesmas em suas singularidades, isto é, na intersecção de todos os sentidos (MERLEAU-

PONTY, 1996, p. 17-18). Essa complementação poderá favorecer a compreensão, com a 

apreensão do sentido fenomenológico da organização enfocada.  

Enquanto a abordagem sociológica vai dizer o que as práticas organizacionais-

gerenciais são, uma abordagem filosófica fenomenológica vai possibilitar que elas se mostrem 

em uma determinada orientação, em um certo sentido. Embora a atuação do pesquisador nessa 

direção seja ainda tímida, devido ao cuidado em respeitar as próprias limitações para lidar 

com a apreensão do sentido, é possível que o esforço por substituir a intervenção tradicional 

por uma postura de inserção para pesquisar com os sujeitos, já favoreça no momento das 

entrevistas a uma orientação para a transformação. Essa é uma expectativa tanto do paradigma 

construtivista quanto da fenomenologia, isto é, uma construção comum, por um lado, uma 

instituição em comum, pelo outro. 

 

2.5 - O espírito do “servir público” na CNEN/IRD: como pode ser? 

“Martim Francisco Ribeiro d’Andrada Machado, idealizador da Reforma dos Estudos 

da Capitania de São Paulo, em 1816”, conceitua “honorário público” como sinônimo de 

“alimento da economia do Estado pela natureza do benefício decorrente” . Honorário, 

compreendido por ele como “receita do Estado” devido à honra do servir público, (FRAGA, 

1989, p. 2), ao que se pode acrescentar, da honradez de quem exerce tal atividade, de quem 

tem a possibilidade de ser digno e, em especial, de gerar possibilidades de dignidade. 

Esse momento histórico reporta à preocupação demingniana de que “as pessoas, as 

equipes, os departamentos das empresas trabalhem como centros individuais de lucro”. Tal 

distância do espírito de servir precisa ser vencida, primordialmente no setor público e pode 
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constituir um projeto gerencial na CNEN/IRD, começando entre a clientela interna. Nessa 

direção, Deming alerta os gerentes para o fato de que “as pessoas perderam a esperança de 

compreender a relação de seu trabalho com o trabalho dos outros” (1997, p. 25) e, segundo ele 

“Uma das principais responsabilidades dos gerentes é conhecer a existência de interações, 

percebendo a maneira como surgem, para depois transformar as interações negativas e nulas 

em positivas” (1997, p. 103).  

O sentido da inspiradora reflexão de Martim Francisco pode ajudar os gerentes do 

IRD/CNEN no engajamento por um servir público autêntico, contribuindo para o que Deming 

considera a única maneira possível de sustentação democrática: “A educação, a indústria e o 

governo devem interagir como sistema de cooperação – onde todos saem ganhando” (p. 25) 

quando a contribuição dos gerentes de qualquer um desses âmbitos passa a ser vital. 

 

O servir publico e a questão da segurança e da imparcialidade 

Um dos pontos-chaves que Deming ressalta como diferença entre produção e serviços 

é que o último implica um grande volume de pequenos problemas (1990, p. 140), logo um 

risco permanente de problemas inusitados. 

Em se tratando da natureza dos serviços prestados pela CNEN, onde o IRD está 

inserido, esse risco pode significar prejuízos irrecuperáveis para a população, como é o 

exemplo de tudo o que se relaciona à energia nuclear para a área da saúde.  

Trata-se de um aspecto que exige da organização uma postura de autêntica 

responsabilidade social pelo público, permanentemente, quando não se pode desprezar baixos 

percentuais nem de erros nem de custo, critérios que Deming encontra em práticas 

organizacionais, mas que não recomenda  e que nunca poderão fazer parte do elenco de 

alternativas técnicas ou gerenciais da organização enfocada porque a questão da segurança é 

indiscutível. Na verdade, é justamente a questão da segurança uma das principais 

justificativas da própria existência da organização.  

Um dos grandes desafios será, pois, não somente reduzir custos em especial, por tratar-

se de serviço público, ainda; melhorar a agilidade, conforme propõe Deming, e, ainda, 

combinar esses fatores com o aumento da segurança.  

Diante da responsabilidade pelo servir público, um princípio demingniano precisa ser 

ressaltado: “a eficiência deve vir depois da imparcialidade” (1990, p. 147) porque nenhum 

problema será tão pequeno que não mereça estado de alerta, toda a precisão técnica, toda 

agilidade administrativa para atendê-lo e toda a dedicação. 
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Nos serviços da CNEN/IRD, o que na Qualidade Total costuma ser chamado de 

satisfação do cliente precisa ser substituído, em muitos casos, pelo cuidado com a saúde, até 

com vida do cliente e com a sociedade em geral, chegando em algumas situações, ao cuidado 

como mundo. 

“Servir público” : uma referência para a declaração da missão organizacional 

A teoria da qualidade refere-se, de um lado, a cliente para enfatizar a satisfação de suas 

necessidades e de outro à empresa/organização para dar conta de uma preparação adequada e 

suficiente para o atendimento àquelas necessidades.  

No caso de organizações governamentais essa perspectiva precisa ser ampliada, pois a 

questão ultrapassa os limites da rentabilidade sobre o investimento, dos agentes econômicos e 

dos clientes diretos, para um horizonte de compromisso com os cidadãos, com as pessoas que 

direta ou indiretamente devam ser impactadas pelas atividades desenvolvidas pela 

CNEN/IRD.  

Essa reflexão deve anteceder a formulação da missão das organizações públicas face à 

sua particularidade diante das empresas privadas. A declaração de missão, como instrumento 

de posicionamento da empresa em sua área de atuação e mesmo como uma definição da razão 

de ser da sua existência, a fim de expressar um sentido coerente e colocar os servidores 

imbuídos do “espírito do servir público”, necessita de um claro significado operacional para 

responsabilidade social, um conceito que vai muito além da preocupação com o cliente direto 

da organização. 

Nesse sentido, o que deve vir depois poderá ser decorrência natural do espírito público 

característico de uma organização governamental, ou seja, a identificação do cliente e dos 

requisitos para sua satisfação; definição operacional para responsabilidade social e dos meios 

para o exercício de seus fundamentos, visão, objetivos e metas. 

Ressalta-se, entretanto, a relevância de assumir uma postura filosófica na gestão, na 

liderança, tanto no momento da identificação do público-alvo da CNEN/IRD quanto durante 

todo o processo de prestação de serviços, visando a permanente implementação da cultura 

organizacional, ultrapassando um estado de rotina como “servidores públicos” para uma 

cultura orientada essencialmente para o “espírito do servir público”. Gerentes inspirados por 

esse nobre princípio possibilitarão Qualidade à organização. 

 

2.6 - Uma perspectiva teórica para a transformação do estilo gerencial 

Na introdução deste relatório de pesquisa mencionou-se que a administração pública 

está sob a tradição de um estilo gerencial que não corresponde às exigências dos usuários dos 
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serviços público e não é considerado adequado para novas formas de financiamento das 

organizações públicas. Essas razões tem sido suficientes para o Governo posicionar-se no 

sentido de realizar a transformação na gestão do serviço público, através de suas 

organizações. 

Este capítulo visa apresentar a teoria de Deming (1990; 1997) para a transformação do 

estilo de gestão diante do caso enfocado. 

 

O papel da ISO 9000 na gestão organizacional 

Na parte introdutória deste relatório de pesquisa mencionou-se alguns motivos ou 

vantagens, enunciados por autores e consultores da qualidade que justificam a adoção da ISO 

9000, como um modelo de garantia da qualidade para organizações que desejam tornarem-se 

confiáveis. Dentre as razões ou vantagens apresentadas não se verifica uma referencia à 

adoção de um sistema de garantia da qualidade a partir de uma teoria. Talvez, resida aí a 

justificativa para inconsistências verificadas em alguns processos organizacionais 

contabilizadas em empresas certificadas ou em vias de certificação que não conseguem 

manter ou aperfeiçoar seus processos de trabalho.  

A questão, então, que se coloca é a seguinte: Há uma teoria na qual a implantação e 

manutenção da NBR ISO 9000 se justifica? E se houver, em que consiste essa teoria? Em 

outras palavras: qual poderia ser a contribuição de tal teoria, para uma organização que 

pretenda adotar a NBR ISO 9000, como um modelo de garantia da qualidade, de modo a 

assegurar a continuidade na melhoria do padrão de desempenho operacional de seus 

processos?  

Primeiro é preciso esclarecer que a NBR ISO 9000 é um conjunto de normas que 

estabelecem requisitos de qualidade assegurada para uma organização. Acredita-se que devido 

ao caráter universal e aos objetivos propostos para a norma, sua finalidade se restringe ao 

estabelecimento de requisitos da qualidade.  

O aprendizado da organização nesse processo seria dado a partir de não conformidades 

apontadas por equipes de auditoria interna e/ou externa. Ocorre que a causa de uma não 

conformidade pode ter origem em vários pontos dos processos organizacionais. Entre eles 

estão problemas nos processos de gestão, no projeto de processos de produção ou nos 

processos de produção propriamente. 

Enquanto os processos de projetos de produção e os processos de produção podem ser 

tratados de forma estritamente racional, os processos de gestão tendem a graus mais elevados 

de complexidade, e, portanto, de entendimento, por envolver o lado humano da organização. 
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Entretanto, não se trata de processos dissociados no interior da organização. Eles 

precisam ser tratados de forma sistêmica e de seu inter-relacionamento dependerá o êxito em 

iniciativas de gestão pela qualidade. 

O papel das auditorias nesses casos é apontar as não-conformidades e não de propor 

soluções. O objetivo do trabalho dos auditores é ajudar os gerentes e as pessoas que lidam 

diretamente com os processos a otimizar o sistema de trabalho, indicando se o sistema da 

qualidade da organização está implantado e se funciona de acordo com a NBR ISO 9000. 

Dessa forma, se a organização não dispõe de uma teoria para lidar com as questões 

relacionadas à cultura e ao comportamento das pessoas seu sistema de gestão e, 

conseqüentemente, seu sistema da qualidade pode ficar comprometido. 

 

Administração por processos: a base para a transformação 

Deming, (1990) no primeiro capítulo de seu livro, fornece a base para uma teoria da 

qualidade. Nesse ponto, o autor parece preocupado em apresentar os requisitos operacionais 

básicos para a definição e instituição de um programa de melhoria da qualidade que são, na 

opinião do autor, de responsabilidade da administração de cúpula. Isto é, trata-se daquilo que 

os gestores necessitam conhecer e aprender sobre a organização para prover os meios de 

iniciar a gestão pela qualidade. 

Na opinião de Deming, uma postura voltada para a melhora da qualidade é diferente 

das iniciativas da administração pautadas em ações corretivas a partir dos relatórios gerados 

pelas chamadas auditorias da qualidade. O autor esclarece que essas iniciativas não fornecem 

à administração o conhecimento necessário para instituir modificações ou inovações nos 

processos de trabalho da organização. Mas, em que consiste a postura da administração 

voltada para a melhoria da qualidade?  

Nas postulações do autor, o cerne da melhoria da qualidade é o consumidor que pode 

referir-se a cliente externo e ao usuário de serviços internos na organização. É necessário 

descobrir o que essa categoria deseja e transformar esses dados em requisitos de projetos, 

processos de produção e de produtos. A partir daí a administração deve instituir a política da 

qualidade que consistirá na adoção de atitudes e ações voltadas para a melhora da qualidade, 

tanto no projeto do produto quanto nos processos de produção de forma continuada.  

A intenção da administração, evidenciada na definição da política da qualidade 

explicitada, deve ser traduzida por pessoal qualificado da organização, em planos específicos, 

testes e programas, objetivos e metas da qualidade. 
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A premissa na qual se baseia o autor é a certeza da variabilidade nos processos de 

projetos e de produção. Em sua opinião, a diminuição da variabilidade gera redução de custos 

e aumenta a produtividade e, conseqüentemente, melhora a qualidade do produto/serviço. 

Todo esse trabalho deve ser produzido a partir de uma visão da organização posta em 

perspectiva. Nesse caso, Deming apresenta um fluxograma conforme descrito a seguir onde 

ressalta a importância da organização ser tomada ou vista como um sistema integrado de 

produção. Para Deming a responsabilidade da administração é assegurar a melhoria da 

qualidade em cada fase do processo. 

O autor afirma que o fluxograma constitui um ponto de partida. Os insumos e 

equipamentos entram à esquerda. Nesse processo o consumidor é o elo mais importante da 

linha de produção, afirma o autor. E prossegue, “a qualidade deve visar às necessidades do 

consumidor, tanto atuais quanto futuras” (DEMING, 1990, p. 4). A partir do consumidor, 

ensina Deming, a administração deve “melhorar os insumos, trabalhar com o fornecedor 

como parceiro, com base numa relação de lealdade e confiança de longo prazo, a fim de 

aprimorar a qualidade dos insumos e reduzir seus custos” (DEMING, 1990, p. 4). 

Ao longo dessa “cadeia produtiva” a alta administração deve assegurar-se de que os 

funcionários, em todos os níveis, conheçam os processos de trabalho e as interfaces entre eles. 

Deming afirma, também, que os funcionários devem ser treinados e educados, tanto para a 

manutenção dos processos organizacionais quanto para a introdução de melhorias. 

A teoria de Deming iniciar-se na gestão de processos, mas não termina aí. Para o autor 

a manutenção de um processo de trabalho dessa natureza implica a transformação do atual 

estilo de gestão da organização. 

Sobre o atual estilo de gestão, o autor faz referência à orientação da administração para 

o curto prazo e para um elenco de características da gestão que tira das pessoas o prazer de 

orgulharem-se do que fazem, de se interessarem pelos objetivos da empresa e por promover a 

descrença num futuro melhor para a empresa e para elas. 

 

O que deve ser feito para a realização da transformação 

Podem parecer óbvias as sugestões de Deming sobre a necessidade de a administração 

considerar organização numa perspectiva sistêmica e, a partir daí, melhorar a qualidade em 

cada fase do processo de produção. 

Entretanto, como se verificará a seguir, com os exemplos citados pelo autor, poucas 

empresas e organizações, especialmente as do setor público, mantêm seus processos sob 
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controle. Adicione-se a isso, a ausência de uma postura adequada da administração em relação 

aos empregados. 

As constatações apontadas pelo autor extrapolam as experiências advindas de países de 

economia menos desenvolvida e descrevem situações vivificadas por empresas em seu 

próprio país. “As tentativas de tratar corretamente o lado humano do trabalhador têm sido, 

freqüentemente, superficiais. Os administradores [americanos] vêm apresentando programas 

tanto para pacificar as emoções como para aumentar a fraca produção” (DEMING, 1990, p. 

109).  

Aqui, o autor pretendeu demonstrar as razões que levam os empregados a receber as 

propostas da administração com um certo ceticismo, pela falta de objetivos claros e de ações 

administrativas tomadas de forma continuada. 

Na opinião de Deming, a administração deve determinar a direção que a organização 

pretende seguir e dizer claramente aos empregados como, por qual método vai chegar lá.  

Em outro momento, Deming esclarece que uma postura egoísta da administração em 

relação aos resultados de gestão pode favorecer atitudes de ceticismo entre os funcionários, e, 

mesmo, estabelecer ou ampliar o distanciamento entre os objetivos organizacionais e o 

espírito de cooperação dos funcionários. 

 

Enquanto os administradores continuarem a assumir rapidamente o crédito pelo 

sucesso da empresa e a culpar os trabalhadores pelos fracassos, não se pode esperar 

nenhuma solução definitiva para a baixa produção das fábricas e das empresas de 

serviços norte-americanas (DEMING 1990, p. 110). 

 

Por outro lado, assinala Deming, a alta administração deve reconhecer o nível de 

responsabilidades e responsabilidades e de atribuições dos funcionários que possam 

desempenhar o papel de comitê da qualidade. 

 

Os Círculos de Controle de Qualidade jamais poderão substituir a responsabilidade 

fundamental da administração na redefinição de seu papel e na reconstrução da 

cultura empresarial [...] Sem uma revolução cultural da administração, os círculos de 

controle de qualidade não produzirão os efeitos desejados [...] (DEMING, 1990, p. 

110). 
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“Entretanto, sem um compromisso dos administradores com o bem-estar pessoal dos 

seus trabalhadores, será impossível despertar o seu interesse pela produtividade ou qualidade 

dos produtos da empresa” (DEMING, 1990, p. 110). 

 

 

 

Quadro 4  Síntese dos 14 princípios de administração de Deming 

Ordem O princípio O que significa 

1 Estabeleça a constância de propósito para a 
melhora do produto e do serviço 

Exercitar a prospecção do futuro (Antecipar os 
problemas de amanhã) 

2 Adote a nova filosofia. [Isto é, a administração 
deve assumir a liderança no processo de trans-
formação] 

Escolher um método e adotar a postura adequada 
para lidar com a incerteza (futuro) 

3 Deixe de depender da inspeção para atingir a 
qualidade. [Deixe de depender de auditoria 
para aperfeiçoar os processos organizacionais] 

Não faz uma distinção clara entre o que é bom e 
o que não é bom para a organização. 

4 Cesse a prática de aprovar orçamento com base 
nos preços. Ao invés disso minimize o custo 
total. [Selecione bem os fornecedores e estabe-
leça critérios para sua avaliação] 

Sem dispor de medidas adequadas da qualidade, 
os negócios tendem a ser feitos com quem ofere-
cer o orçamento mais baixo, e o resultado inevi-
tável é baixa qualidade e custo elevado. 

5 Melhore constantemente o sistema de produção 
e de prestação de serviços de modo a melhorar 
a qualidade e a produtividade e, conseqüente-
mente, reduzir de forma sistemática os custos 

O trabalho de equipe é essencial. Tem de haver 
melhora contínua dos métodos de teste e uma 
compreensão ainda melhor das necessidades do 
cliente e das formas em que usa e abusa de um 
produto. 

6 Institua treinamento no local de trabalho A administração necessita de treinamento para 
aprender a conhecer a empresa, desde o recebi-
mento de materiais até o cliente e compreender e 
atuar sobre os problemas que privam as pessoas 
da possibilidade de executar seu trabalho com 
satisfação. 

7 Institua liderança. O objetivo da chefia deve ser 
o de ajudar as pessoas e as máquinas e disposi-
tivos a executarem um trabalho melhor 

A administração deve trabalhar as fonte de me-
lhoria. É de sua responsabilidade traduzir essa 
intenção para o projeto e produto final 

8 Elimine o medo de tal forma que todos traba-
lhem de modo eficaz para a empresa 

Ninguém pode dar o melhor de si a menos que se 
sinta seguro. 

9 Elimine as barreiras entre os departamentos. As pessoas engajadas em pesquisas, projetos, 
vendas e produção devem trabalhar em equipe de 
modo a preverem problemas de produção e de 
utilização do produto ou serviço 

10 Elimine lemas, exortações e metas para a mão-
de-obra que exijam nível zero de falhas e esta-
belecem novos níveis de produtividade. 

Tais exortações apenas geram inimizades, visto 
que o grosso das causas da baixa qualidade e da 
baixa produtividade encontram-se no sistema 
estando, portanto, fora do alcance dos trabalha-
dores. 

11 Elimine cotas de trabalho na linha de produção. Substitua-os pela liderança e institua a adminis-
tração por processos através do exemplo dos 
líderes 

12 Remova as barreiras que privam os funcioná- A barreira é constituída por um inadequado sis-



44 

 

Ordem O princípio O que significa 

rios [técnico de nível médio e auxiliares] de seu 
direito de orgulhar-se de seu desempenho. 

tema de avaliação de desempenho. 

13 Institua um forte programa de educação e de 
auto-aprimoramento 

Uma organização precisa de pessoas que vai-se 
aprimorando sempre de através de formação 
adequada. 

14 Engaje todos da empresa no processo de reali-
zar a transformação. A transformação é da 
competência de todo mundo 

Buscar um consenso sobre o significado de cada 
um dos princípios para a organização e à orienta-
ção a seguir. 

Fonte: Adaptado de Deming (p. 73-4) [ ] Grifo nosso 

 

Organização do trabalho 

Um ponto de partida pode ser considerações em relação às premissas sobre as quais 

devem pautar a organização do trabalho. Isto é, como são estruturados os processos de 

trabalho e como são estabelecidas as relações entre unidades departamentais no interior da 

organização e a direção para a qual deve apontar todo esse esforço. 

Deming usa o que chamou de “exame de um sistema” (1997, capítulo 3) para explicar 

o sentido da organização do trabalho por processo. O sistema18 está relacionado ao 

estabelecimento de um objetivo para a organização, com destaque para o papel que a 

administração deve assumir em sua formulação. Para Deming, um sistema deve criar algo de 

valor, ou seja, resultados. Esta deve ser a meta do sistema. E o papel da administração é 

determinar essas metas, administrando toda a organização em direção à sua concretização. O 

autor adverte que o estabelecimento da meta organizacional é uma obrigação da liderança. 

Mas qualquer que seja o ponto de origem, deve haver, em toda a organização, um sentimento 

de concordância a respeito do objetivo. 

A administração do sistema pressupõe o seguinte posicionamento da administração: 1) 

direcionamento dos melhores esforços de todos para a concretização dos objetivos da 

organização. 2) administração geral dos esforços dos componentes (departamentos/ divisões / 

setores) para atender a um crescimento em tamanho e complexidade do sistema e mudanças 

temporais de forças externas. 3) estar pronta para modificar os limites do sistema a fim de 

melhor servir aos objetivos. As mudanças podem exigir redefinição dos componentes. 4) 

reconhecer e administrar a interdependência dos componentes do sistema. A solução dos 

conflitos e a retirada das barreiras que impedem a cooperação são de responsabilidade da 

administração. 

                                                        
18 Um sistema é uma rede de componentes interdependentes que trabalham em conjunto para tentar realizar o 
objetivo do sistema. Um sistema deve ter um objetivo [médio e longo prazo]. Sem um objetivo, não existe 
sistema. O objetivo do sistema deve ser claro para qualquer pessoas que se encontra no sistema e incluir planos 
para o futuro 
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Uma definição operacional para sistema neste estudo seria o estabelecimento de uma 

relação integrada entre: fornecedores de materiais e equipamentos; recepção e testes para 

estes materiais; projetos de produtos e processos associados; processos de produção; sistema 

de garantia da qualidade (SGQ); distribuição dos produtos/serviços; pesquisa de 

consumidores e, por fim, a retroalimentação desse ciclo. 

O quadro a seguir apresenta os benefícios para as pessoas na organização quando o 

trabalho é organizado por processos com base na teoria dos sistemas.  

 

 

Quadro 5  O objetivo de um sistema para as pessoas na organização (administração 

por processos) 

 

No âmbito da gestão Desenvolvimento profissional Outras contribuições 

Oferecer uma boa administração Oportunidades para treinamento e 
educação 

Alegria no trabalho e uma boa 
qualidade de vida 

Fonte: Adaptado de Deming, 1997, p. 42 

 

Oferecer uma boa administração significa oferecer Confiança no sistema e a 

contrapartida das pessoas em termos de comprometimento e de envolvimento. Oportunidade 

para treinamento e educação representa um sentimento de ser e pertencer que favorece o 

engajamento das pessoas além de propiciar as condições desejadas em habilidades e postura 

adequada a um novo modo de viver e agir na organização desde que tanto a educação quanto 

o treinamento sejam orientados para os objetivos do sistema. A alegria no trabalho favorece o 

inter-relacionamento entre as pessoas em setores de uma mesma unidade e entre setores de 

unidades distintas. 

 

Liderança 

No tópico anterior observou-se que a gestão por processos, com base na teoria dos 

sistemas, é um princípio para a transformação do estilo de gestão. Mas “a transformação em 

qualquer empresa só acontecerá sob a orientação de um líder”, porque ela não é espontânea 

(DEMING, 1997, p. 91). Para Deming, o papel do líder (1990 capítulo 8; 1997, capítulo 5) é o 

de realizar a transformação da sua empresa. Seu perfil deve incluir habilidades tais como: 1) 

assumir uma postura de vanguarda em relação aos objetivos da transformação. Isto implica 

conhecer seus benefícios para a organização e para todas as pessoas [fornecedores, clientes, 
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parceiros, financiadores] com as quais a organização lida. 2) assumir a transformação como 

uma obrigação para si mesmo e perante a organização, o que significa estabelecer uma 

unidade de propósito entre as pessoas na organização e a liderança. 3) ser prático, ou seja, 

possuir um plano detalhado e ser capaz de explicá-lo, [atribui-lhe uma direção/sentido e 

promover sua implementação] em termos simples aos liderados. 

Além desse papel destacado para a liderança, Deming ainda esclarece que as 

características indicadas não são suficientes. O sucesso do líder na transformação dependerá 

de sua capacidade de convencer e transformar a postura dos chefes e de todos que ocupam 

posição chave na empresa, para que a transformação se concretize. O líder deve, possuir poder 

de persuasão, capacidade para compreender as pessoas e habilidade para lidar com elas. 

Outro papel da liderança, formulado por Deming, diz respeito ao sistema em 

funcionamento. Ou seja, a gestão da dinâmica do processo que deve permear toda a 

organização. Nesse caso, o papel da liderança implica: 1) melhorar o desempenho de homens 

e máquinas, melhorando a qualidade, aumentando a produção. Isso exige ajudar as pessoas a 

fazer um trabalho melhor com menos esforço, e, por meio de indicadores do sistema, verificar 

quem, dentre os funcionários, precisa de ajuda pessoal ou merece algum tipo de 

reconhecimento. Por último, cuidar da variabilidade do sistema, de modo que as diferenças 

decorrentes das pessoas diminuam constantemente.  

 

Gestão de pessoas 

Um gerente de pessoas deve valer-se mais de sua autoridade no cargo para desenvolver 

bem suas próprias funções, preconiza Deming e, menos, para julgar o desempenho de quem 

está submetido a um sistema de trabalho, o qual não ajudou a desenvolver e sobre o qual tem 

domínio limitado, para fazer ajustes e melhorar seu desempenho. 

Deming reconhece três fontes de poder que um gerente, geralmente, possui: “1 

Autoridade no cargo 2. Conhecimento 3. Personalidade e poder de persuasão; tato” 

(DEMING, 1997, p. 99)  

Para o autor um gerente de pessoas bem sucedido desenvolve bem a personalidade, 

poder de persuasão e o conhecimento para rendimento máximo de seus colaboradores, e, 

valendo-se da autoridade do cargo para aperfeiçoar o processo de trabalho – materiais, 

equipamentos e métodos –, para criar melhorias e reduzir a variação no processo e, 

conseqüentemente, nos resultados, seja no produto ou num serviço. 

Isso implica um novo conceito da função gerencial. No lugar de determinar o que tem 

de ser feito e em seguida avaliar o funcionário pelo sucesso ou insucesso do trabalho 
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realizado, o gerente de pessoas deve ocupar-se do entendimento do processo necessário à 

realização de uma tarefa, explicar a seus funcionários os objetivos do sistema e dar suporte às 

metas programadas para o sistema. 

Deming esclarece que um gerente de pessoas ajuda seus funcionários a se verem como 

componentes do sistema, estimula a cooperação entre as pessoas nas diversas fases do 

trabalho, visando a otimização de todos os estágios para a concretização dos objetivos. 

Incentiva seu pessoal a estudar, tenta criar interesse, desafio e alegria no trabalho para 

todos. Incentiva educação superior para as pessoas que assim o desejarem. Compreende os 

limites das pessoas num sistema e reconhece o tipo de treinamento necessário e adequado ao 

aumento da produtividade.  

Percebe quando deve oferecer uma posição mais elevada para um funcionário e mesmo 

quando deve oferecer treinamento diferenciado, de modo a permitir que a contribuição das 

pessoas seja sempre crescente, não somente em volume, mas em conhecimento e criatividade. 

“A satisfação no trabalho não vem tanto do resultado do produto, mas da contribuição à 

otimização de um sistema, no qual todos saem ganhando” (DEMING, 1997, p.114). 

Deming diz que o homem nasce com um conjunto de potencialidades que traz consigo 

desde o nascimento: Auto-estima, dignidade, cooperação, curiosidade e alegria de aprender. 

Segundo ele, esses atributos, no homem, lhe são tirados por “forças da destruição”. Não é 

incomum nas organizações a prática de avaliação de desempenho de pessoal que não 

considera o trabalhador submetido às limitações e restrições que implicam o sucesso, o 

fracasso ou “insuficiência” de seu desempenho no trabalho. 

 

As forças da destruição: distribuição forçada de notas na escola, na empresa; sistema 

de mérito (competição entre pessoas, grupos e departamentos); pagamentos por 

desempenho; objetivos numéricos, sem métodos; subotimização – todos os grupos e 

todos os departamentos tornam-se um centro de lucro, causam humilhação, medo, 

autodefesa, competição pela estrela dourada, altas notas, alta classificação no 

emprego”. E completa o autor: Essas forças “levam as pessoas a jogar para vencer, e 

não jogar por prazer. Elas eliminam a alegria da aprendizagem, a alegria no trabalho 

e a motivação (DEMING, 1997, p. 96).  

 

Ao concluir Deming diz que a motivação pela competição sublima a motivação nata e 

gradativamente, substitui a auto-estima e a dignidade. 

Um gerente de pessoas engajado nos princípios da GQ deve primar pelo engajamento 

das pessoas nos objetivos e metas propostos pela organização. O esforço nessa direção 
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pressupõe o resgate das potencialidades natas das pessoas, dos grupos, das unidades da 

organização. Pressupõe, também, o resgate do sentimento de ser e pertencer, a alegria de 

aprender, a alegria no trabalho, o estímulo à cooperação e inovação. 

Portanto, mudar o estilo de gestão implica esse movimento inverso ao que Deming 

chamou de “forças da destruição” sem, contudo, negar os pressupostos básicos da 

organização, como: sua sobrevivência, seus lucros, sua responsabilidade social. 

 

 

Educação e treinamento para a qualidade 

A abordagem de Deming sobre treinamento implica em necessidades de conhecimento 

do funcionamento da empresa, para as funções gerenciais e conhecimentos específicos sobre 

um determinado tipo de atividade especializada seja em relação ao operário, seja ao 

profissional de nível superior, ou, mesmo, um trabalho intelectual. 

No primeiro caso, os gerentes precisam conhecer bem o fluxo de trabalho da 

organização. Numa empresa do segmento industrial isso implicaria o domínio técnico e 

administrativo de todo o fluxo operacional e de informações da empresa e que inclui desde o 

recebimento do material ou matéria prima até a entrega do produto ao cliente. Na opinião de 

Deming isso possibilita à administração prover os meios necessários que os funcionários 

precisam para desempenhar bem e com satisfação seu trabalho. 

O segundo implica em certificar-se que o funcionário tem domínio perfeito da 

seqüência das operações que executa e pela qual deve responder. 

Por outro lado Deming observa que o treinamento precisa ser planejado segundo a 

capacidade de compreensão das pessoas. Ele afirma que alguns têm dificuldade para aprender 

sob a forma escrita, outros de assimilar a palavra falada. Afirma, ainda, que alguns aprendem 

melhor com imagens, outros por imitação outros, ainda, por uma combinação de métodos 

(DEMING, 1990, p. 39). 

Deming parte do pressuposto de que uma organização precisa de pessoas dedicadas e 

envolvidas mas isso não é suficiente. Afirma, também, que pessoas dedicadas não faltam mas 

as organizações necessitam de pessoas que se aprimorem constantemente, através de 

formação adequada. 

E sobre formação adequada, o autor parece indicar o desenvolvimento de atitudes, 

posturas e comportamentos capazes de assimilar com suficiente extensão as propostas de 

mudanças e de transformações da organização e desta em relação ao seu ambiente.  



49 

 

O autor justifica suas afirmações argumentando que qualquer progresso na posição 

competitiva terá suas raízes no conhecimento. Como atitudes e comportamentos não podem 

ser estáveis, permanentemente, o auto aprimoramento, proposto pelo autor, deve constituir-se 

numa preocupação permanente da organização e de seus funcionários. 

Nesse ponto, começa a esclarecer-se uma diferença essencial entre educação e 

treinamento. É possível apreender da leitura de Deming que ele se refere, por exemplo, ao 

conceito de educação continuada e a treinamento relacionado a aprendizados de processos, 

procedimentos, tarefas, enfim, atividades mais operacionais e pontuais.  

O autor deixa claro que educação relaciona-se a algo mais complexo e abrangente que 

a preparação profissional para necessidades de um determinado momento. Deming considera 

a educação como uma abertura, uma disposição, uma flexibilidade permanente para enfrentar 

novas situações, aprender para elas e com elas, também para um futuro ainda que 

desconhecido. 

Com maior índice de escolaridade as relações de trabalho precisam evoluir do 

tradicional comando e controle para cooperação incentivada, responsabilidade conjunta e 

aprendizado contínuo. 

Educação visa o estímulo a pensar. Ter condições de refletir sobre o trabalho que 

realiza. A delegação de poder vem dessa premissa. Educação e treinamento pela Qualidade 

devem ser diferenciados para os níveis hierárquicos na organização. 

Em relação aos níveis gerenciais, observa-se que a educação deve ter como objetivo 

fazer os executivos compreenderem a natureza das operações na empresa, desde o ingresso de 

materiais até a venda do produto ao cliente. Deming entende que os executivos são 

responsáveis pelos processos empresariais e pela educação e treinamento dos empregados em 

geral. 

Educação para GQ deve ser planejada de tal forma que atenda as especificidades dos 

níveis gerenciais envolvidos: educação executiva, educação gerencial e educação dos 

empregados. 

A educação executiva tem por finalidade ajudar o pessoal da alta administração a 

compreender seu papel como geradores de melhorias nos processos organizacionais. Os 

executivos precisam ter uma visão panorâmica daquilo que o processo de melhoria da 

qualidade demanda na companhia. Eles devem compreender o que todos os demais devem 

aprender; precisam compreender como deve ser a participação de todos e, especialmente, 

desenvolver-se e estimular o desenvolvimento dos empregados para o compartilhamento de 

problemas, engajamento nas soluções e reconhecimento de esforços. 
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Uma atenta leitura de Deming leva a perceber que é preciso distinguir entre poder e 

privilégio, apontando para responsabilidade na hierarquia no sentido de ajudar as pessoas a 

desempenharem melhor seus papéis, empregando métodos e procedimentos adequados e não 

simplesmente utilizar-se da hierarquia para exercer poder sobre elas. 
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“A indicação de uma pessoa como vice-presidente encarregado da qualidade será 

desapontadora e frustrante. A responsabilidade pela qualidade pertence ao alto escalão. 

Não pode ser delegada”  

(W. Edwards Deming, 1997, p. 30) 

 

III - A PESQUISA 

 

O objetivo da descrição a seguir é atender parte da recomendação de autores de 

metodologia da pesquisa (ALVES-MAZZOTTI, 1998; EASTERBY-SMITH; THORPE e 

LOWE, 1999) sobre como favorecer alguma possível aplicação de um estudo de caso a outras 

organizações e/ou estudos, pelo fato de considerar-se que atitudes, decisões, ações e reações 

do pesquisador e ao pesquisador como tal, bem como a sua proposta metodológica 

apresentam situações e dados que poderão contribuir para esse fim.  

Esse pressuposto decorre especialmente do fato do pesquisador estar investigando a 

própria instituição na qual trabalha, onde sua condição de pesquisador não era familiar nem às 

pessoas na organização nem a ele próprio, gerando novas formas de relacionamento 

funcional, estimulando manifestações diferentes das anteriormente experimentadas por todos 

os envolvidos.  

Se um estudo de caso com abordagem construtivista reconhece estar tratando de um 

caso único, é possível que detalhes decorrentes dessa nova relação  enriqueçam a sua 

compreensão. 

 

3.1 - Metodologia 

O delineamento para as evidências que se pretendeu levantar e interpretar, teve como 

proposta pesquisa qualitativa, construcionista social (ALVES-MAZZOTTI, 1998), com 

abordagem fenomenológica, complementar, para apreensão da singularidade do estilo 

gerencial da CNEN/IRD, em especial diante dos desafios da implantação e implementação de 

um sistema da qualidade com base na NBR ISO 9000. 

De acordo com Mazzotti, a principal característica da pesquisa qualitativa é a sua 

tradição “compreensiva” ou interpretativa. Para a autora, isso significa que pesquisas desse 

tipo “partem do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, 

sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que 

não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado” (ALVES-MAZZOTTI, 
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1998, p. 131). As características essenciais para esse tipo de pesquisa de acordo com a autora 

seriam:  

a) visão holística: a compreensão do significado de um comportamento ou evento só é 

possível em função da compreensão das inter-relações que emergem de um dado 

contexto.  

b) abordagem indutiva: quando o pesquisador parte de observações mais livres, deixando 

que dimensões e categorias de interesse emerjam progressivamente, durante os processos 

de coleta e análise de dados.  

c) investigação naturalística: aquela em que a intervenção do pesquisador no contexto 

observado é reduzida ao mínimo. 

Dessas característica decorrem a natureza predominante dos dados qualitativos: 

“descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações e comportamentos 

observados; citações literais do que as pessoas falam sobre suas experiências, atitudes, 

crenças e pensamentos; trechos ou íntegras de documentos, relatórios” (ALVES-MAZZOTTI, 

1998, p. 132). 

O Construtivismo Social é uma das vertentes paradigmáticas da pesquisa qualitativa. 

Enfatiza a intencionalidade dos atos humanos e o “mundo vivido” pelos sujeitos, 

privilegiando as percepções dos autores.  

O Construtivismo Social não é uma posição limitada ao âmbito da metodologia da 

pesquisa. Trata-se de um pensamento pós-moderno que representa uma alternativa ao 

objetivismo tradicionalista que postula verdades e princípios universais. O paradigma 

construtivista considera a realidade social como construída por cada cultura, tradições, 

necessidades e contexto sócio-econômico no qual cada grupo se encontra. Cada grupo ou 

organização social é tratado como algo único, com sua maneira própria de compreender o 

mundo, de planejar, de agir na dinâmica do tempo (BERGQUIST, 1996, p. 579-80). 

Logo, o construtivismo surge como uma possibilidade de melhor compreensão de cada 

caso, justificando-se a escolha dessa orientação para explicitar a CNEN/IRD em sua maneira 

própria de existir, de trabalhar, de orientar-se para um determinado estilo de gestão. 

Os pressupostos básicos do Construtivismo estão assim resumidos:  

a) Uma ontologia relativista: As realidades existem sob a forma de múltiplas construções 

mentais, locais e específicas, fundadas na experiência social de quem as formula. 

b) Epistemologia subjetiva: se as realidades existem apenas nas mentes dos sujeitos, a 

subjetividade é a única forma de fazer vir à luz as construções mantidas pelos indivíduos. 
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c) Metodologia hermenêutico-dialética: as construções individuais são provocadas e 

refinadas através da hermenêutica e confrontadas dialeticamente, com o objetivo de gerar 

uma ou mais construções sobre as quais haja um significativo consenso entre os 

respondentes (ALVES-MAZZOTTI, 1998). 

O Construtivismo é uma postura de pesquisa que visa interpretar as ações dos 

indivíduos no mundo social e as maneiras pelas quais os indivíduos atribuem significado aos 

fenômenos sociais. Em geral, os construtivistas dedicam-se à investigação de fenômenos 

micro-sociais (uma escola, um hospital) sendo, portanto, método adequado para um “estudo 

de caso” 

 

Descrição sumarizada do roteiro da pesquisa 

A pesquisa assumiu um caráter descritivo, uma vez que se pretendeu expor as 

características da organização do trabalho, atualmente vigente no IRD, e, explicativo, tendo 

em vista que foi necessário tornar inteligível essa organização do trabalho e justificar-lhes os 

motivos.  

A pesquisa assumiu, também, um caráter de bibliográfica, documental, de campo e 

estudo de caso.  

Bibliográfica, pela necessidade de recorrer-se a livros, revistas, teses e dissertações 

para captação do instrumental analítico. Documental, posto que foi realizado um 

levantamento e seleção de documentos do IRD não publicados tais como: Leis, portarias, 

relatórios, e outros, editados em período recente (últimos 5 anos) e que fizessem alguma 

referência ao passado a fim de favorecer o entendimento da sua realidade. De campo, posto 

que foi necessário aplicar questionários com o propósito de explorar o tema do estudo e 

realizar entrevistas para a elaboração de um quadro referencial representativo das percepções 

dos servidores. Estudo de caso, uma vez que a obtenção de respostas está voltada para o 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria da CNEN. 

 

Contexto e participantes 

O universo da pesquisa foi constituído basicamente pelos servidores ativos da 

CNEN/IRD. A necessidade de escolher sujeitos para esse universo apontou para os membros 

dos Comitês da Qualidade e servidores que ocupam cargos de chefia independente do nível 

hierárquico dos servidores nesses cargos, além de outros servidores como; analistas, 

pesquisadores, tecnologistas, pessoal de assessoramento, técnicos de nível médio e assistentes 

administrativos cujas informações foram consideradas relevantes para os propósitos da 
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pesquisa. A partir de uma fase exploratória buscou-se um possível envolvimento dessas 

pessoas com a qualidade, devido à função, atribuição ou mesmo características pessoais que 

aslevassem ao interesse pelo tema .  

Essa fase levou o pesquisador a reconhecer seu próprio ambiente de trabalho, como 

possível objeto de pesquisa enfocando questões da qualidade e não somente, como seu local 

de trabalho, de responsabilidades funcionais específicas. 

A partir daí, a seleção dos participantes foi realizada, obedecendo ao critério da 

tipicidade. Essa opção permitiu que a inclusão de novos sujeitos fosse feita à medida que já se 

tinha obtido informações consideradas relevantes. Também permitiu que novos participantes 

fossem selecionados, de modo a complementar ou testar as informações anteriormente 

obtidas. 

Tal procedimento se repetiu até o momento em que foi possível verificar que as 

informações obtidas estavam suficientemente confirmadas, e que o surgimento de novos 

dados implicava em redundância onde não se justificava mais a inclusão de novos 

participantes. 

 

Coleta de dados 

A observação e a entrevista foram os principais recursos para a coleta de dados, 

complementados com a distribuição de questionários (fase exploratória) e análise de 

documentos para verificar usos, costumes e tendências. Dada a complexidade dos temas que 

se pretendeu investigar acredita-se que a entrevista aberta e a observação, na pesquisa de 

campo, tenham sido fundamentais a esta proposta de pesquisa, favorecendo a investigação dos 

temas em profundidade. 

O nível de estruturação pretendido para as entrevistas foi livre, inicialmente, para 

facilitar a emergência de temas que coincidissem com os interesses da investigação, evoluindo 

para um quadro de entrevista semi-estruturada, visando viabilizar a profundidade da 

investigação para compreender o significado atribuído pelos sujeitos a eventos, situações, 

processos ou personagem que fazem parte de sua vida cotidiana no IRD. 

A pesquisa documental incidiu sobre Leis, atas de reuniões, relatórios anuais, e foram 

observadas a origem e a finalidade da documentação. O levantamento e seleção desses 

documentos não publicados foram úteis para entender a realidade em estudo e verificar até 

que ponto a política oficial do IRD se distancia ou se aproxima da percepção das pessoas que, 

supostamente, seriam responsáveis por sua disseminação e concretização, nos processos de 

trabalho do Instituto. 
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Na pesquisa bibliográfica foram consultados livros, dicionários, revistas 

especializadas, site da Internet, jornais, teses, dissertações. As consultas ocorreram nas 

bibliotecas da FGV e da PUC-Rio e serviram para a fundamentação teórica em autores 

reconhecidos sobre os temas relacionados ao problema da pesquisa. 

Sobretudo, a pesquisa bibliográfica foi útil para fundamentar a constatação dos fatos 

relacionados às praticas administrativas no IRD e tornar evidente a recomendação dos autores 

sobre a postura da gestão e das características das ações administrativas, empreendidas pelos 

gestores, para favorecer iniciativas visando a transformação do estilo gerencial que considera 

a adoção dos princípios da GQ.  

 

Tratamento dos dados 

No tratamento geral dos dados exercitou-se os critérios do construcionismo social. A 

organização e interpretação dos dados foram realizadas em um processo continuado que se 

iniciou na fase exploratória da investigação até a interpretação final. À medida que os dados 

foram coletados, buscou-se identificar características como: dimensões, categorias, tendências 

e relações, desvelando-lhes os significados de modo que o resultado foi utilizado para 

responder à questão central da pesquisa. 

Esse processo interativo entre coleta, organização e interpretação dos dados foi 

realizado de forma a identificar temas e relações, construindo interpretações e gerando novas 

questões aperfeiçoando, ainda, as questões anteriores ou formulando novas questões, o que 

exigiu a busca de dados mais específicos que complementaram as interpretações realizadas e 

as reflexões finais. 

A complementação fenomenológica possibilitou, sobretudo, ir além do significado e 

das percepções das pessoas sobre as características da organização e dos gerentes, para 

compreender o que fundamenta o estilo gerencial na CNEN/IRD, e buscar o sentido 

filosófico-fenomenológico que orienta as ações administrativas e a postura dos agentes no 

Instituto.  

Sendo o significado referente ao conteúdo do estilo gerencial, o sentido desse estilo é 

relativo à orientação geral que se manifesta no discurso dos sujeitos e em suas práticas e que 

precisa ser explicitado, retirado de seu velamento, de sua dissimulação, quando se trata das 

questões relacionadas à Qualidade, em especial, em termos de crítica e auto crítica, disposição 

para o servir público e de educação na gestão. 

O conceito de estilo gerencial foi buscado em Merleau-Ponty e diz respeito à maneira 

própria de estar no mundo, de mover-se, de apreender a realidade de situar-se nela. O filósofo 
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francês utiliza as cores para exemplificar o estilo dizendo: “aprender a ver as cores é adquirir 

um novo estilo de vida” (1971, p. 164). Nesse estudo de caso, refere-se ao agir 

administrativamente, ao pensar, opinar, falar, decidir em relação à Qualidade, mas 

permanentemente preocupado com a relevância do humano presente no outro, na gestão.  

 

Limitações do método 

As críticas sobre o construtivismo social tanto pelos teóricos críticos quanto pelos pós-

positivistas assumem a seguinte dimensão: “os construtivistas estão interessados nos 

significados atribuídos à realidade social pelos diferentes atores, mas não se preocupam em 

saber como e porque certos significados são legitimados, prevalecendo sobre os demais” 

(ALVES-MAZZOTTI, 1998, p. 134). 

A autora esclarece, também, que os construtivistas se dedicam a investigar fenômenos 

micro sociais, na sua particularidade como o “estudo de caso” proposto por exemplo, sem a 

preocupação de relacionar a realidade observada a determinações sociais mais amplas que 

atuam sobre essa realidade. Esse aspecto, porém, não é considerado uma limitação. Tendo em 

vista que é inerente à própria proposta, trata-se apenas, de uma característica. 

Neste ponto, uma complementação filosófica fenomenológica serviu para buscar o 

enriquecimento dos resultados do estudo, explicitando a orientação filosófica geral que move 

os agentes em suas ações administrativas no CNEN/IRD. 

Além dessas considerações, observamos, também como limitações, as qualificações 

mínimas inerentes ao pesquisador (ALVES-MAZZOTTI, 1988; EASTERBY-SMITH 

THORPE e LOWE, Andy, 1999). A pesquisa qualitativa parece indicar uma relação dialógica 

entre pesquisador e pesquisado. Os dados da pesquisa tomados para interpretação, mesmo 

submetidos a uma orientação metodológica tão rigorosa quanto permitir uma abordagem 

qualitativa, dependerá, também, da capacidade do pesquisador em apreender, compreender, 

explicar e mesmo descrever - não necessariamente nessa ordem - o que foi coletado como 

dado. Sobre a capacidade do pesquisador estão implícitas a habilidade intelectual, política, 

conceptual e humana necessárias a um trabalho dessa natureza.  

Aqui, apareceu o desafio ao pesquisador em lidar com grande diversificação de dados, 

com documentos e com pessoas em seu próprio ambiente de trabalho. Isso porque se, por um 

lado, o ambiente lhe é familiar, por outro, é muito sensível, podendo tornar-se conflituoso. 

(EASTERBY-SMITH, THORPE e LOWE, 1999). 

Nesse ponto, o esforço em assumir e manter uma postura fenomenológica em busca de 

“ser com o outro” favoreceu o diálogo e a inserção como pesquisador.  
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Procedimentos para maximizar a confiabilidade 

Numa tentativa de superar as limitações do método escolhido para a investigação, a 

pesquisa foi estruturada levando-se em conta os procedimentos indicados para maximizar a 

confiabilidade da investigação, fundamentada nos critérios de: credibilidade, transferibilidade, 

consistência e confirmabilidade (ALVES-MAZZOTTI, 1998). 

Mazzotti esclarece que os pesquisadores que adotam pesquisa qualitativa devem 

demonstrar o rigor que pretendem assumir para conduzir sua investigação. Entre os 

procedimentos que aponta, alguns foram considerados para os propósitos desta pesquisa com 

o objetivo de maximizar a confiabilidade dos resultados.  

Um dos critérios relacionados à credibilidade refere-se ao tempo suficiente para que o 

pesquisador possa apreender a cultura, o sistema de valores da instituição pesquisada, em uma 

perspectiva mais ampla e que seja suficiente, também, para corrigir interpretações falsas ou 

enviesadas e identificar distorções que, de alguma forma, sejam apresentadas pelos sujeitos da 

pesquisa. Nessa questão do tempo, o fato do pesquisador investigar o seu próprio ambiente de 

trabalho traz a vantagem da vivência, do convívio, mas traz atrelado, o desafio de assumir, 

simultaneamente, o papel de pesquisador enquanto funcionário, quanto à credibilidade exigirá 

um permanente estado de alerta sobre suas atitudes no sentido do rigor dos procedimentos e 

da análise dos dados adotados, sem perder oportunidades que a espontaneidade dos 

depoimentos dos sujeitos oferecer para o estudo.  

Além disso, visando a confiabilidade dos resultados relacionados à credibilidade, 

convém que o pesquisador submeta aos participantes da pesquisa os resultados de suas 

interpretações, para verificar se fazem sentido para eles os dados já interpretados. Isso foi 

feito em alguns casos de forma oral, em outros por escrito, dependendo do perfil e da 

disponibilidade dos respondentes. De modo geral, muito poucas alterações foram sugeridas.  

O interesse por critérios relativos à transferibilidade, se justifica pela expectativa de 

validar o resultado final da pesquisa, visando a possibilidade da sua utilização nos 

departamentos da CNEN/IRD e, possivelmente, para situações semelhantes em organizações 

congêneres. Diante da necessidade de uma descrição aprofundada do contexto e das 

características dos sujeitos para facilitar um eventual interesse de considerar os resultados 

desta pesquisa para outros contextos organizacionais, dedicou-se um capítulo a experiências 

vividas no IRD, dentro do contexto histórico da CNEN para situar as questões levantadas no 

tempo e no espaço Instituto.  

Quanto aos critérios de consistência e de confirmabilidade que dizem respeito à 

ausência de variação significativa nos resultados da interpretação dos dados optou-se por 
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ordenar em anotações sistemáticas as dúvidas, sentimentos e percepções relacionadas à 

investigação, bem como as razões de decisões metodológica tomadas durante o processo. O 

objetivo desse cuidado foi o de revisar todo o processo de interpretação dos dados, para 

avaliar em que medida, possíveis vieses do pesquisador – sua experiência profissional, sua 

trajetória de vida, seus sistemas de valores, suas crenças sobre o que supõe ocorrer na 

organização pesquisada – estariam influenciando suas interpretações e para avaliar, também, a 

eventual necessidade de redirecionamentos de método, durante a investigação. 

A preocupação em apreender os desafios da implementação da Qualidade no Instituto 

implicou a compreensão da cultura gerencial, em especial quanto ao estilo de comunicação e 

relacionamento na CNEN/ IRD. 

Neste ponto, foram observados aspectos sobre os quais alguns teóricos construtivistas 

alertam diante desta tarefa. 

Uma organização que trouxesse um consultor de fora para estudar a cultura Interna 

ficaria, segundo alguns autores, sujeita a perspectivas particulares dos consultores, podendo 

ocorrer distorções. 

Esse pressuposto torna o estudo de uma organização bastante complicado para ser 

realizado por consultores e por pesquisadores, também. A solução parece ser a de sempre 

solicitar a uma segunda pessoa que analise o resultado da análise de uma primeira pessoa e, 

assim por diante, interminavelmente. 

Na verdade, o construtivismo considera, no caso de consultores, que mesmo aquele 

“honesto e habilidoso” não conseguiria um acesso adequado à construção da realidade 

organizacional. (BERGQUEST, 1996, p. 582) 

Embora essa posição pareça bastante radical, está coberta pela opção feita pelo 

pesquisador, no sentido de estudar aspectos culturais da própria organização na qual trabalha 

e, isso, por duas razões principais: 

�  coerência com o método escolhido, o construtivismo social, sendo o pesquisador um 

membro da organização enfocada; 

�  cuidado para evitar postura intervencionista - o que pode ocorrer mesmo dentro da 

própria instituição - assumindo a postura fenomenológica de inserção no movimento do 

outro, seja uma só pessoa ou grupos na organização, uma decisão que não é incompatível 

com o método escolhido, porque, embora o primeiro construa e o segundo desconstrua, 

são momentos paralelos e com objetivos intercomplementares e com alguns fundamentos 

comuns como a consideração do vivido (MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 

133). Enquanto o construtivismo busca significados e conceitos para caracterizar a 
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organização, a abordagem fenomenológica busca sentido, a direção que ela assume diante 

do mundo, ou melhor, com o mundo. Essas estratégias favorecem a confiabilidade dos 

resultados. 

 

3.2 - Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

Atualmente vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, a CNEN é uma 

Autarquia federal criada em 10 de outubro de 1956 (home page da CNEN www.cnen.gov.br). 

Sua atribuição institucional inclui atividades nos seguintes campos: estabelecimento de 

normas e regulamentos em radioproteção e segurança nuclear; Licenciamento, fiscalização e 

controle da atividade nuclear no Brasil e desenvolvimento de pesquisas voltadas à utilização 

das técnicas nucleares em benefício da sociedade19.  

Para o cumprimento dessas atribuições, a CNEN, conta com institutos, distritos e 

centros regionais. O IRD aparece em sua estrutura organizacional como um de seus institutos. 

Ao final desse capítulo, será apresentado um organograma básico da estrutura organizacional 

da CNEN – estrutura organizacional corporativa e estrutura organizacional funcional do IRD. 

O objetivo visa oferecer ao leitor uma visão simplificada das relações hierárquicas ente o IRD 

a CNEN e sua vinculação ao governo federal e sua organização interna, ou seja, como está 

organizado o IRD em relação às atividades-fins e de apoio. 

As atividades e os programas desenvolvidos pelo IRD compreendem um campo de 

atuação da CNEN que é de sua responsabilidade exclusiva e, também, atividades 

compartilhadas com os demais Institutos e Centros da CNEN que sejam de interesse comum. 

Devido às características e especificidades de seu campo de atuação, as atividades e 

programas envolvem protocolos de cooperação e convênios com seus congêneres em nível 

nacional e internacional.20  

 

A criação do IRD 

De acordo com os depoimentos dos servidores e os registros recentes dos principais 

eventos optou-se por dividir a “história” da evolução do IRD em dois períodos distintos: antes 

e depois do acidente de Goiânia21.  

                                                        
19 Idem 
20 Ver quadro “Atividades e áreas de atuação do IRD” à p. 81 
21 Em setembro de 1987 uma cápsula de césio 137 foi manipulada por um grupo de pessoas em Goiânia e 
espalhou radiação por uma extensa área. 



60 

 

O período que antecedeu a situação de emergência ocorrida naquela região do país, 

entre os anos 1972–1987, pode ser considerado como um período de grande desafio para o 

IRD se firmar como um Instituto em sua área de atuação, com a reputação e o prestígio 

nacional e internacional que atualmente desfruta.  

Entretanto há, ainda, uma fase precedente a esse primeiro período cuja trajetória parece 

ter alguma relação, ainda que indireta, com o IRD dos dias atuais. Há pelo menos três anos 

antes de 1972, algumas ações implementadas pela CNEN resultariam mais tarde na criação do 

IRD. 

No inicio da década de sessenta, um grupo de bolsistas desenvolviam atividades de 

pesquisa no campo da radioatividade ambiental na PUC-Rio. Mais tarde, essas atividades 

foram apoiadas pela CNEN que reconheceu a importância de criar um Laboratório de 

Dosimetria tendo como principal preocupação, conscientizar os profissionais de medicina 

sobre a importância da radioproteção.  

No ano de 1968, o Laboratório de Dosimetria foi, então, implantado pela CNEN num 

terreno cedido pela PUC-Rio, na forma de comodato22. Naquele ano, respondia pelo 

Laboratório a Dra. Anna Maria Campos que o dirigiu até o ano de 1969. Esse Laboratório foi, 

nas palavras de sua então diretora, “o embrião do IRD”. 

De 1969 a 1971 alguns eventos ocorreram até que o Laboratório de Dosimetria 

ganhasse projeção, e, enfim, chegasse à sua denominação atual. Vale lembrar que esse 

período é marcado pela carência de recursos humanos com formação adequada, e mesmo, de 

acúmulo de conhecimento científico no campo da radioproteção, no Brasil. 

De acordo com depoimentos, as instituições que formavam profissionais com algum 

conhecimento nesse campo eram a biofísica da UFRJ e a PUC-Rio. Esse dado é relevante 

porque uma das lideranças mais marcantes que passou pelo IRD, Dr. Rex Nazaré Alves,23 

oriundo da UFRJ, integrou-se ao Laboratório de Dosimetria em maio de 1969 (Vídeo IRD 25 

anos).  

Nesse período a CNEN estava estruturada com seções encarregadas da radioproteção e 

não dispunha de um órgão operativo que lhe desse suporte técnico nessa atribuição de sua 

competência. Reconhecia que era necessária uma estrutura específica que pudesse não só, 

preocupar-se com o controle das pessoas expostas à radiação, mas ser capaz de cumprir seu 

                                                        
22 Vídeo IRD 25 anos: Depoimento da Dra Ana Maria Campos – Diretora do LD 1968-1969 
23 O Dr. Rex Nazaré Alves, então recém chegado ao LD (1969), viria a se tornar o primeiro diretor do IRD e, 
mais tarde, presidente da CNEN.  
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pressuposto básico: “medir de forma correta a quantidade de radiação que o ser humano 

recebe” (Dr. Rex Nazaré Alves, depoimento em vídeo - IRD 25 anos). 

Infere-se que àquela época, a tarefa de “medir de forma correta a quantidade de 

radiação que o ser humano recebe” representava um grande desafio ao LD e que a CNEN 

estava atenta e interessada em superar e transpor aquelas dificuldades. 

No final do período compreendido entre 1969 e 1971, atendendo às recomendações da 

Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), a CNEN decidiu investir ainda mais no 

Laboratório de Dosimetria e em 1971 incorporou-o, definitivamente, como seu órgão 

operativo em um projeto que tinha como objetivo a calibração de monitores e a radioproteção.  

Em maio de 1971, a convite do General Oriel da Costa Ribeiro, então presidente da 

CNEN, o Dr. Rex Nazaré Alves assumiu o comando do projeto. Assim, crescia o nível de 

atribuição e responsabilidade do LD. Vale lembrar que desde sua chegada o Dr. Rex já 

exercia liderança no LD. 

Com as novas atribuições, ficou claro que as instalações do LD eram inadequadas e 

impróprias para as necessidades de seu desafio. Essa constatação deu inicio ao processo de 

mudança de localização. Assim, em 1972, “o Laboratório de Dosimetria, ampliado em 

instalações e pessoal, deixou as dependências da PUC-Rio e se instalou em seu atual endereço 

assumindo a nova denominação Instituto de Radioproteção e Dosimetria” (Dra. Anna Maria 

Campos, depoimento em Vídeo IRD 25 anos). 

Além das dificuldades materiais, o LD carecia de pessoal para atender às demandas da 

CNEN. Nesse ponto, o Dr. Rex cita nomes que, segundo ele, ficarão ligados ao IRD para 

sempre. Dr. Eduardo Pena Franca que teve atuação marcante na formação e qualificação de 

pessoas e que atualmente empresta seu nome ao atual Centro de Treinamento do IRD: Dr. 

Gunther Drexler, por sua intermediação na obtenção de recursos e transferência de tecnologia 

e o professor Gross. 

A transformação do Laboratório de Dosimetria em Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria é marcada por contingências, diversidades e muitas dificuldades tais como: falta 

de recursos materiais, financeiros e humanos.  

 

O primeiro período 

Os depoimentos sobre o surgimento do IRD, em sua trajetória inicial,  sugerem que sua 

criação fazia parte de uma estratégia da CNEN de estruturar-se de forma adequada para 

cumprir uma de suas principais atribuições institucionais: a proteção radiológica.  
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Esse período de transição considerado extremamente desafiador é marcado pela forte 

liderança exercida pelo Dr. Rex Nazaré. Os depoimentos indicam que sua liderança24 era 

legitimada pelos servidores do IRD.  

A transferência do LD para o novo endereço, a edificação de outros laboratórios, bem 

como, a construção de instalações administrativas careciam de muito esforço e coordenação 

das várias ações necessárias ao empreendimento. 

A escassez de recursos financeiros para cobrir os investimentos iniciais justificava a 

necessidade do exercício de uma forte liderança. Nesse sentido, a CNEN não precisou buscar 

pessoal fora de seus quadros.  

No depoimento do Dr. Rex pode-se verificar de forma clara indícios de restrições 

orçamentárias. “Parte do equipamento foi comprada com recursos próprios e parte obtida 

através de doações. “”O Instituto Nacional do Câncer doou a primeira bomba de cobalto que 

permitiu ao laboratório iniciar as atividades metrológicas””. A FEEMA cedeu sistemas de 

amostragens, para detecção de radionuclídeos que acabara de receber” (Dr. Rex Nazaré Alves, 

depoimento vídeo institucional IRD 25 anos). Os recursos humanos eram oriundos de 

instituições de ensino e pesquisa do Brasil e do exterior.  

A incorporação, pelo IRD, de profissionais oriundos do exterior (Alemanha), parece 

ser um dado importante por duas razões, aparentemente, distintas: Inicialmente, havia por 

volta do ano de 1971, de acordo com o depoimento do Dr. Rex Nazaré, uma orientação 

estratégica que incluía a perspectiva do desenvolvimento, no país, de itens/tópicos da 

radioproteção, nos moldes dos países mais avançados da época.  

Essa orientação inicial evoluiu no sentido da criação de uma expectativa de 

transformar o IRD em referência na sua área de atuação25. Isso implica uma forte ligação com 

o “exterior”, como se verá mais adiante na parte intitulada “o IRD dos dias atuais”  

Em segundo lugar, essa orientação voltada para fora do país, logo no início, dá ao IRD, 

hoje, essa extraordinária ligação com o exterior, em sua especialidade, que lhe permite 

permanecer na fronteira do conhecimento no campo da radioproteção em áreas como: 

                                                        
24 Há indicações nos depoimentos que o Dr. Rex Nazaré exercia uma liderança carismática. Ou seja, era visto 
pelos servidores como alguém que possuía qualidades excepcionais. Para mais esclarecimentos ver Antônio 
Ribeiro de Almeida Júnior in Novos rumos da administração: Alexandre Las Casas (Coord.). Vozes. Petrópolis, 
RJ, 1999 p. 77. 
25 Verificou-se, nos depoimentos, referências explícitas sobre a expectativa de ter o IRD como referencia 
nacional em sua área de atuação. Essas referências se repetiram, em outros momentos, de forma velada. Assim, 
para os efeitos desse estudo, essa evidência passou a ser considerada não uma característica do Instituto mas uma 
marca, o que se convencionou chamar: “a marca IRD.” Não obstante, a declaração de missão organizacional do 
IRD contem essa referência. 
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dosimetria, metrologia, radioproteção ambiental na indústria, e nas aplicações médicas e 

outras áreas de domínio conexo.  

Realizada a transição, o IRD segue sua trajetória acumulando conhecimento científico, 

ampliando suas instalações e recrutando e selecionando pessoal capacitado. No ano de 1976, o 

Laboratório de Padronização Secundária passa a ser reconhecido como referência pela 

Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA. Ainda nesse período, o acordo Brasil-

Alemanha contribuiu para a implementação das atividades de radioproteção e metrologia. 

Em 1980, ocorre a contratação de doutores e mestres que impulsionaram a 

implantação: do Contador de Corpo Inteiro, dos laboratórios de bioanálise e de dosimetria 

citogenética, da biblioteca, e das atividades de Modelagem Ambiental e de Dosimetria 

Interna. Foram ampliados os Laboratórios de Radioquímica Ambiental, Metrologia e as 

oficinas de Mecânica e Eletrônica. 

 

O segundo período 

A opção pela divisão da história do IRD em dois períodos distintos justifica-se pelo 

depoimento do Dr. Carlos Eduardo Veloso de Almeida. “O acidente de Goiânia comprovou a 

decisão acertada sobre a criação do Contador de Corpo Inteiro e do Laboratório de 

Citogenética” (vídeo institucional IRD 25 anos). 

Dessa afirmação, pode-se depreender que até aquele momento, as decisões de 

investimento tanto em material quanto em pessoal e instalações tinham suporte em suposições 

técnicas e exemplos de situações de emergência não vivenciadas pelo país.  

A situação de emergência proporcionada pelo acidente de Goiânia resultou na real 

consolidação do processo decisório que visava ao progresso científico-tecnológico contínuo 

do IRD. O acidente teve seu impacto e resultou, para o IRD, na possibilidade de reavaliar sua 

atuação, rever procedimentos, crescer, na busca da excelência em proteção radiológica e no 

atendimento a emergências.  

A partir de 1987, mais avanços foram conquistados. Inaugurou-se o Laboratório de 

Calibração em Radiodiagnóstico, único no Brasil. Avanços e melhorias na área de metrologia 

das radiações ionizantes resultaram na delegação, pelo INMETRO (1989) da competência de 

atuar como autoridade metrológica na área. Estava criado o Laboratório Nacional de 

Metrologia das Radiações.  

Em 1990, o IRD passou a ser colaborador da Organização Mundial de Saúde em 

radioproteção e preparativos médicos para respostas a acidentes nucleares e emergências 
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radiológicas. Em 1996, passou a integrar a Rede Internacional de Laboratórios de medidas de 

radionuclídeos referente ao tratado internacional CTBT - ONU26. 

De acordo com os eventos ocorridos nesse segundo período e segundo o depoimento 

de servidores mais antigos, é nesta fase que o IRD se consolida definitivamente como uma 

organização madura em seu campo de atuação, com reconhecimento nacional e internacional. 

 

O IRD dos dias atuais 

Se desejássemos definir, numa única expressão, a tarefa do IRD, poder-se-ia dizer que 

de acordo com os depoimentos de servidores e pesquisa nos relatórios anuais, a tarefa do IRD 

é fazer proteção radiológica e metrologia das radiações ionizantes. Mas, essa expressão pode 

não dar ao leitor a dimensão da complexidade em que consiste o alcance dessa definição. 

As atividades que envolvem tecnologia nuclear e as ações de proteção radiológica e de 

metrologia das radiações ionizantes são de natureza complexa não somente por envolver 

sofisticado aparato tecnológico mas também por exigir domínio do conhecimento científico 

aplicado.  

Sabe-se que esse tipo de conhecimento deriva da pesquisa científica básica. Isso 

implica que tanto o desenvolvimento quanto o uso do conhecimento científico para fins 

utilitários, exige proficiência no domínio da ciência básica. 

Além disso, a área de proteção radiológica necessita de parâmetros para auferir as 

unidades de grandezas necessárias a uma medição adequada dos níveis de radiação emitida 

por fontes de radiação. 

A inserção da atividade de pesquisa científica no campo da proteção radiológica 

constitui-se num imperativo à viabilidade operacional do IRD. Embora não seja sua atividade 

principal ou atribuição institucional explícita, a pesquisa e o envolvimento do IRD com o 

ensino27 o mantém, permanentemente, no limiar da inovação tecnológica e da aplicação dos 

mais atualizados meios técnicos-científicos em radioproteção. 

Dessa forma o IRD tem consigo o perfil de uma instituição de regulação/proteção 

como é o caso de sua vinculação à CNEN e, simultaneamente, assemelha-se a uma instituição 

de cunho acadêmico, dada a natureza da atividade de pesquisa que desenvolve, com 

resultados em publicações internacionais, e, conseqüentemente, ao perfil de seus servidores 

                                                        
26 Ver relatório de gestão IRD, 2000. 
27 Refere-se aos cursos de treinamento, geralmente oferecidos ao público externo ligado à radioproteção e ao 
curso de mestrado em radioproteção, já aprovado pela CAPS. 
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com um percentual significativo de portadores de titulação acadêmica de alto nível como se 

verá adiante, além da formação de recursos humanos. 

Toda área do setor produtivo e de prestação de serviços, que de alguma forma fazem 

uso da tecnologia nuclear não só necessitam da competência para lidar com estruturas e 

equipamentos para produzir os efeitos que objetivam, como devem, também, prover a 

segurança necessária para proteção das pessoas que estejam ocupacionalmente expostas. 

Essas providências demandam competências para a realização de fiscalização sistemática. 

Assim, a tarefa de proteção radiológica do IRD carrega consigo uma extensa atividade 

de domínio exclusivo e outras compartilhadas com outros institutos que visam ao 

desenvolvimento e manutenção da capacitação do Instituto, para o cumprimento de sua 

missão. 

O IRD de hoje tem como missão “contribuir para o bem estar da população, atuando 

como centro de referência nacional nas áreas de radioproteção, dosimetria e metrologia das 

radiações ionizantes”. (Ver relatório de gestão IRD, 2000) Sua organização estrutural é 

composta por cinco departamentos técnico-científico, três gerências de apoio e um serviço de 

atendimento à emergência radiológica e nuclear. (Ver estrutura organizacional do IRD ao 

final deste capítulo). 

Seu quadro de pessoal é composto de 295 funcionários. Desse total, 152 possuem 

formação acadêmica e 140 formação técnica, nível médio (antigo segundo grau). Dos que 

possuem a formação superior, 45 são titulados com grau acadêmico de doutor e 65 com o grau 

acadêmico de mestre. A maioria, tanto os graduados quanto os de nível médio, possuem 

certificados de cursos de especialização. 

Além das atribuições exclusivas, O IRD desenvolve atividades com empresas, 

universidades, órgãos financiadores de pesquisas e projetos, órgãos e agências 

governamentais do país e do exterior. Participa de vários comitês técnicos e normativos no 

país e no exterior. Os quadro apresentado a seguir ilustra de forma abreviada as principais 

atividades e áreas de atuação do IRD. 

O IRD disponibiliza sua infra-estrutura técnico-científica para a realização de trabalhos 

de tese, sob orientação ou co-orientação de seus pesquisadores. Promove cursos de extensão e 

treinamento especializado para instituições da área pública e privada do país e tem atendido a 

solicitações de instituições estrangeiras. 
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Quadro 6  Dados gerais de usos e exposição de pessoas a material radioativo 

 

1.000.000 Pessoas, sejam pacientes, ou manipuladores de equipamentos, estão envolvidos em diag-
nósticos e tratamento com material radioativo. 

100.000 Trabalhadores que, de alguma maneira, estão envolvidos em atividades que lidam com 
radiação ionizante. 

90.000 Número aproximado de aparelhos de Raio-X que operam em todo o país. 

800 Número aproximado de indústrias que lidam com radiação 

Fonte: Vídeo Institucional do IRD 25 anos. 

 

 

Quadro 7  Cronologia do IRD: Período I 

Ano Evento 

1960 Um grupo de bolsistas, da UFRJ e PUC-Rio desenvolviam atividades de radioatividade 
ambiental na PUC-Rio sob a coordenação do Padre Rose. 

1969 É criado o Laboratório de Dosimetria com o objetivo de conscientizar os profissionais de 
medicina sobre a importância da Radioproteção. 

1971 A CNEN apoia essas atividades com a proposta de buscar desenvolvimento nos aspectos 
da radioproteção nos moldes dos países mais avançados. 

1972 O Laboratório de Dosimetria ampliado em atividades e em Recursos Humanos passou à 
denominação atual do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), e transferido das 
instalações da PUC-Rio para uma área entre a Baixada de Jacarepaguá e Recreio dos 
Bandeirantes. 

1976 O IRD, através de seu Laboratório de Padronização Secundária, passa a ser reconhecido, 
como centro de referência pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).  

O acordo Brasil-Alemanha permitiu acelerar a implementação das atividades de radiopro-
teção e metrologia.  

1980 O IRD ganha e cresce com a contratação de profissionais com a titulação de mestres e 
doutores. 

Implantação do Contador de Corpo Inteiro, Laboratório de bioanálise e dosimetria cito-
genética e a biblioteca. 

Atividades de modelagem ambiental e de dosimetria interna e ampliação dos laboratórios 
de radioquímica ambiental e a oficinas de mecânica e eletrônica. 

Fonte: Vídeo Institucional do IRD 25 anos. 
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Quadro 8 Cronologia do IRD: Período II  

 

Ano Evento 

1987 A partir do acidente de Goiânia, o IRD montou o laboratório de calibração em radiodiag-
nóstico (à época único no Brasil). Houve conquistas na área de metrologia das radiações, 
em particular na padronização primária. 

1989 O LNMRI torna-se, por delegação do INMETRO, responsável pela guarda e dissemina-
ção dos padrões nacionais das unidades do sistema internacional de unidades das grande-
zas físicas associadas às radiações ionizantes. 

1990 Torna-se centro colaborador da Organização Mundial de Saúde OMS em Radioproteção e 
preparativos médicos para a resposta a acidentes nucleares e emergências radiológicas. 
Redes de laboratórios (emergência em Goiânia) 

1996 Integração do IRD à Rede de Internacional de Laboratórios de Medidas de Radionuclí-
deos referente ao tratado abrangente de Proscrição de testes nucleares CTBT 

2000 Integração à ABIPTI 

2001 Implantação da pós graduação: curso de mestrado  

2002 Implantação do Sistema da Qualidade 
Fonte: Vídeo Institucional do IRD 25 anos. 

 

Quadro 9 - Atividades e áreas de atuação do IRD 

Ø Proteção radiológica ambiental em instalações nucleares; 

Ø Proteção radiológica de trabalhadores ocupacionalmente expostos; 

Ø Proteção radiológica de pacientes submetidos a procedimentos de radiodiag-
nóstico ou radioterapia. 

Ø Metrologia das radiações ionizantes. 

Principais áreas 
de atuação 

Ø Atendimento a situações de emergência e acidentes. 

Ø Inspeção regulatória em instalações radiativas e nucleares 

Ø Avaliação de conformidade em serviços 

Ø Pesquisa e desenvolvimento 

Ø Formação de recursos humanos 

Ø Prestação de serviços em diversas áreas 

Principais atividades 

Ø Certificação de profissionais na área de proteção radiológica 

Ø Operar o Laboratório de Dosimetria Padrão Secundário por determinação da 
AEIA e OMS. 

Ø Operar o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações ionizantes 
designado pelo INMETRO. 

Ø Atuar como centro colaborador da OMS em radioproteção e preparativos 
médicos para respostas a acidentes nucleares e emergências radiológicas. 

Por designação as  
seguintes atribuições 

exclusivas 

Ø Integrar a rede internacional de laboratórios de medidas de radionuclídeos 
CTBT-ONU 

Fonte: Relatório de gestão IRD, 2000 
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Quadro 10 Estrutura Organizacional Corporativa da CNEN 

  

 

 

Fonte: Internet. Página oficial da CNEN. Disponível em http:// www.cnen.gov.br.  

 

 

 

Glossário 
STAFF – Assessorias: Técnica e de Planejamento e Controle 
SAER – Serviço de Atendimento a Emergência radiológica 

DEFISME – Divisão de Física Médica 
DERIN – Divisão de Radioproteção na Indústria 

DEMIN – Divisão de Monitoração Individual 
DIVAL – Divisão de Apoio Logístico 

DEPRA – Divisão de Proteção Ambiental 
LNMRI – Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes 

GETAC – Gerência Técnica de Apoio Científico 
DIENG – Divisão de Engenharia 

Assessorias Secretaria

SAER

DEFISME DERIN DEMIN GENAL

DEPRA LNMRI GETAC DIENG

Instituto de Radioproteção e Dosimetria
CNEN/IRD

Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear
CNEN/DRS

Comissão Nacional de Energia Nuclear
CNEN

Ministério da Ciência e Tecnologia
MC&T
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Quadro 11 Estrutura Organizacional funcional do IRD 

 

 

Fonte: Internet. Página oficial do IRD. Disponível em: http://www.ird.gov.br. 

 
 

3.3 - A pesquisa de campo 

O tema proposto ao estudo foi livremente escolhido pelo pesquisador e submetido à 

apreciação de sua orientadora acadêmica. Após essa primeira aprovação, foi apresentado à 

Coordenação Geral da CNEN/IRD como uma proposta acadêmica, porém na expectativa de 

futuramente, poder contribuir para o desenvolvimento de ações administrativas concretas, 

visando a implementação da Qualidade que, na época, encontrava-se em fase de projeto. 

O processo de coleta e interpretação de dados foi desenvolvido em um período com 

duração aproximada de 180 dias, tendo sido iniciado em meados de agosto de 2000 e 

encerrado no inicio de fevereiro de 2001. Durante esse período, o trabalho foi realizado de 

Assessorias

 Emergência Radiológica
e Segurança no Trabalho

Radioproteção nas
Aplicações Médicas

Radioproteção na Indústria

Radioproteção Ambiental

Monitoração Individual

Metrologia

Unidades operacionais

Administração

Informação

Engenharia

Unidades de apoio

Instituto de Radioproteção e Dosimetria
IRD/CNEN
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acordo com os retornos dos questionários distribuídos e das disponibilidades dos servidores 

para a realização das entrevistas.  

Foi considerado, também, o tempo necessário para localização, obtenção, seleção, 

transcrição e descrição dos dados contidos em documentos, relatórios anuais e vídeos 

institucionais. Da mesma forma, esse período compreendeu o tempo necessário à 

consolidação dos dados bibliográficos, considerando a inclusão e/ou exclusão de obras, textos 

e documentos que foram julgados não relevantes aos propósitos do estudo. 

 

Metodologia 

A perspectiva que originou o tema para esse estudo precisava ser testada com o 

objetivo de rever ou adaptar as proposições desenvolvidas no projeto desta pesquisa. 

Inicialmente, presumia-se que aspectos conceituais e práticos da qualidade se constituiriam 

naquilo que demandaria atenção da administração na CNEN/IRD. Havia, da parte do 

pesquisador, a crença de que a questão fundamental, que impactaria o sucesso na implantação 

da NBR ISO 9000 estava relacionada à presença de um tipo de "liderança" de conotação 

coercitiva que incorporasse traços das três formas de dominação burocrática propostas por 

Weber: a dominação carismática, tradicional e a tradicional-legal (LAS CASAS, 1999, p. 77-

78). 

Além disso, o pesquisador necessitava de alguma orientação obtida dos próprios 

servidores do Instituto no sentido de validar as evidências pretendidas para o estudo e a 

proposta para coleta, análise e interpretação dos dados da pesquisa, bem como, critérios que 

facilitassem a melhor seleção possível dos sujeitos, para a realização das entrevistas. 

A exploração do tema, isto é, assumir compromisso com uma fase exploratória28 para 

esta pesquisa, possibilitou em grande parte a libertação do viés do pesquisador e a 

reorganização da metodologia proposta para a pesquisa de campo. Algumas adaptações e 

reduções foram consideradas, sem prejuízos para a obtenção das respostas pretendidas pelo 

estudo o que possibilitou estabelecer forma e conteúdo para a realização dos dois momentos 

posteriores em que aconteceu a pesquisa, de acordo com o que será apresentado a seguir.  

                                                        
28 Fase exploratória, refere-se ao período que antecedeu a realização das entrevistas. Esta fase contou, também, 
com a distribuição e retornos de um questionário e de um formulário aos servidores do IRD e de sua 
interpretação. 
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Inicialmente, elaborou-se um questionário29 com perguntas abertas, o qual foi 

distribuído aleatoriamente aos servidores da CNEN/IRD, em um universo correspondente a 

um terço de seu total (cerca de 80 de seus 296 servidores) com retornos em torno de 13%. 

Esse procedimento, além de constituir-se em teste para validação como um importante 

instrumento de coleta de dados, passou a ser considerado, também, uma fonte de informações 

relevantes para a interpretação da realidade enfocada. Os dados foram dispostos em um 

quadro de referência obedecendo a uma certa ordenação de acordo com os focos do estudo, 

conforme exposto à página seguinte. 

 

Quadro 12 Respostas ao questionário I da fase exploratória  

 

Respostas predominantes 
Perguntas 

Em relação a processos Em relação a pessoas 

O que é qualidade ? Estabelecimento de padrão de 
trabalho. 

• Qualidade é uma postura e um 
compromisso em relação às pessoas no 
trabalho. 

O que é qualidade no IRD ? ---------------------------- 
• Adoção da postura 

• Conscientização das pessoas 

O que é qualidade no seu setor 
de trabalho Implantação dos procedimentos. -------------------------------- 

O que é fundamental para 
implantação da Qualidade no 
IRD? 

• Certificação dos laboratórios. 

• Conhecimento dos produ-
tos/serviços. 

• Conscientização, engajamento, 
envolvimento das pessoas. 

• Compreensão das necessidades dos 
subordinados. 

• Conhecimento do assunto pelos 
chefes. 

• Compromisso da administração. 

Que atitudes e comportamentos 
você julga necessários para a 
implantação da Qualidade no 
IRD 

------------------------------ 

• Prioridade 

• Conscientização 

• Direcionamento 

• Envolvimento dos chefes nas deci-
sões de trabalho. 

                                                        
29 Ver anexo A 
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Respostas predominantes 
Perguntas 

Em relação a processos Em relação a pessoas 

Qual seria sua contribuição? ------------------------------ 

• Atender às solicitações da chefia. 

• Encontrar a melhor maneira de 
fazer meu trabalho. 

• Informar as necessidades da minha 
área. 

• Continuar tomando iniciativas e 
oferecendo apoio aos que necessitarem.  

Qual sua maior preocupação 

profissional no momento ? 
-------------------------------- 

• Desenvolvimento e atualização 
profissional. 

• Relacionamento interpessoal. 

• Conhecer melhor o local de traba-
lho. 

• Sucesso da qualidade no IRD. 

• Redistribuição de tarefas. 

• Recuperar e manter a motivação do 
meu pessoal. 

• Levar o IRD ao destaque no cenário 
internacional. 

 

Após avaliar os retornos dessa etapa da fase exploratória, optou-se por desenvolver um 

segundo questionário30 com perguntas que possibilitavam optar por uma hierarquização, entre 

alternativas, com variação de 1 até 3, de acordo com a escolha ao responder. O conteúdo 

versava sobre questões que, na opinião de cada servidor, deveriam ser priorizadas pela 

CNEN/IRD em relação a iniciativas da Qualidade, sem especificar a abordagem pretendida, 

se ISO 9000 ou outra.  

A intenção do pesquisador foi proporcionar ao participante liberdade para expor 

livremente seus pontos de vista em relação ao que julgasse prioritário para a implantação da 

Qualidade na CNEN/IRD. Foram distribuídos aleatoriamente 67 questionários com retorno de 

18%, porém adotando o critério de não distribuir formulários para os servidores que haviam 

respondido o questionário 1. 

                                                        
30 Ver anexo B 
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As questões apresentadas foram extraídas do questionário anterior, a diferença estava 

nas alternativas das respostas que variavam de “A” a “F” para as questões 1 e 2, de “A” a “E” 

para a questão 3 e “A” a “D” para a questão 4. O resultado está apresentado na tabela a seguir.  

 

Quadro 13   respostas ao questionário II da fase exploratória 

Questões formuladas Moda estatística Percentual (%) 

Uma definição para qualidade 
seria. 

É uma postura e um compromisso 
em relação às pessoas e ao traba-
lho. 

33 

Sobre a Qualidade no IRD. 
Pode ser obtida com a conscienti-
zação das pessoas através do trei-
namento e da educação. 

33 

Meios para implantação da quali-
dade no IRD. 

Determinação da alta administra-
ção e comprometimento de todos 
os níveis hierárquicos. 

67 

Atitudes e comportamentos para 
implantação e manutenção da 
qualidade no IRD. 

Interesse pelo assunto e a noção de 
sua importância tanto para nós 
profissionais quanto para a sobre-
vivência do IRD. 

42 

 

A segunda fase da pesquisa de campo correspondeu à realização das entrevistas, 

assumindo o propósito de conseguir profundidade nas respostas já realizadas.  

Essa fase da pesquisa de campo foi a mais longa e a mais intensa, em termos de 

relacionamento humano, reflexão, possibilidade do pesquisador perceber mais claramente o 

grau de disposição dos entrevistados para participação, bem como os diversos estilos de 

enfocar e sugerir soluções para os problemas de cada setor, relacionados à Qualidade. Essa 

etapa trabalhosa foi, provavelmente, a mais rica, não somente para o pesquisador, mas para os 

profissionais do IRD. Suas reações de interesse, atenção, entusiasmo, crítica e preocupação 

revelaram uma abertura que poderá fortalecer as contribuições desta pesquisa, para a 

implementação do projeto em clima de compartilhamento. 

Essa etapa, última a ser concluída, ocorreu como uma experiência enriquecedora para 

o estudo por duas razões especiais: a primeira, por confirmar algumas informações obtidas na 

fase precedente e ir além, com informações novas ou complementares que possibilitaram uma 

interpretação mais ampla e precisa dos conteúdos dos dados como um todo. A segunda, por 

possibilitar ao pesquisador o contato pessoal com os servidores selecionados para a pesquisa. 

Esse contato gerou informações para que servidores que não estavam previstos nas 

expectativas do pesquisador fossem entrevistados. Os resultados foram significativos para o 
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estudo sobre a CNEN/IRD. Se, para a fenomenologia, o acontecido por ser passado não deixa 

de existir (MERLEAU-PONTY, 1996, p. 563), pergunta-se: seria possível compreender o 

Instituto sem compreender seus profissionais, sem percebê-los como atores na gestão do 

setor? E como pessoas, com histórias e vivências peculiares, mas com a experiência comum 

de trabalhar na CNEN/IRD? 

 

O clima das entrevistas e a relação do pesquisador com os entrevistados 

Uma observação importante sobre o relacionamento estabelecido entre pesquisador e 

os servidores entrevistados é a vinculação deste último à CNEN/IRD. Há cerca de cinco anos 

o pesquisador é servidor público concursado, trabalhando na Gerência do Núcleo de Apoio 

Logístico e, mais recentemente, na assessoria da Superintendência. 

Além de sua atual função na área de licitações, o pesquisador assessora o Comitê da 

Qualidade da Gerência do Núcleo de Apoio Logístico, desde 1998, além de participar de 

trabalhos desenvolvidos por outros Comitês da Qualidade que reúnem representantes de 

outros departamentos e gerências. Ultimamente participou de grupos de trabalho31 

constituídos exclusivamente para oferecer sugestões que servirão à elaboração de um Plano 

Diretor e sugestões para a adoção de critérios do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), pela 

Associação Brasileira das Instituições de Pesquisas Tecnológicas (ABIPTI). 

Pela sua inclusão nessas atividades é, de certa forma, amplo o contato do pesquisador 

com servidores que exercem os mais variados tipos de atividades especializadas que a 

CNEN/IRD comporta. Esse relacionamento facilitou a aproximação do pesquisador aos 

servidores no ato do convite para que, voluntariamente, participassem das entrevistas. 

Ainda assim, houve convidados que pouco conheciam o pesquisador e este, da mesma 

forma, pouco os conhecia. No caso dos questionários, houve participação de servidores com 

pouco ou nenhum contato anterior com o pesquisador. 

Foram realizadas 14 entrevistas. A seleção dos sujeitos seguiu os planos do projeto. 

Isto é, entre os servidores escolhidos estão membros de Comitês da Qualidade, chefes, 

analistas, pesquisadores, tecnologistas, técnico e assistentes. Foram considerados outros 

critérios como: tempo de trabalho na CNEN/IRD, formação profissional, especialidade, 

função.  

                                                        
31 Grupo encarregado de sugerir indicadores de desempenho sob a liderança da servidora Claudia Lúcia de Pinho 
Maurício (DEMIN), indicadores de gestão sob a liderança do servidor Jayme da Costa Garcia (Superintendência) 
e gestão de processos sob a liderança da servidora Maria Elizabeth Dias Acar (DEPRA). 
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Vale ressaltar que esses critérios foram considerados na seleção dos servidores para as 

entrevistas, por sua relevância, em termos de visão e alcance das atividades desenvolvidas, 

bem como, sobre o conhecimento do Instituto em seu relacionamento interno nas interfaces 

entre as Divisões.  

Por outro lado, buscou-se considerar, também, aqueles servidores cujas atividades 

acontecem fora das dependências da CNEN/IRD. É o caso dos servidores que lidam com a 

área ambiental, médico-hospitalar e indústrias. A idéia era captar as diversas visões dos 

servidores, através das percepções de cada um, de modo a construir um quadro único com a 

complexidade esperada, mas que possa, futuramente, vir a orientar ações pretendidas para a 

implementação da Qualidade.  

As entrevistas, em sua maioria, foram marcadas com alguma antecedência. Houve 

apenas um caso em que um servidor, com mestrado acadêmico, quando soube das entrevistas 

ofereceu-se espontaneamente para participar e foi prontamente atendido. Sua participação, a 

exemplo das demais, ofereceu contribuições consistentes a este estudo. 

Houve casos de servidores que, entre um e outro encontro ocasional com o 

pesquisador, teciam comentários a respeito do tema em questão em tom de opinião formal, 

mesmo sem ser solicitado. À medida que esses comentários foram julgados relevantes ao 

estudo passaram a ser registrados com o conhecimento dos servidores e confrontados com os 

demais dados obtidos. Houve raros casos de pessoas convidadas cuja participação não 

aconteceu e a justificativa foi, invariavelmente, a impossibilidade de agendamento prévio. 

Em geral, os servidores participantes das entrevistas demonstraram firmeza na fala e 

mantiveram olhar atento ao entrevistador. A população entrevistada pareceu bastante 

concentrada e reflexiva. Sobre algumas perguntas, percebeu-se uma pausa (curta) para pensar 

a resposta e, em alguns casos, o entrevistado foi ajudado pelo entrevistador que procurou 

esclarecer a pergunta, apresentando-a com outras palavras, procurando ser mais preciso.  

A recepção ao pesquisador ocorreu, no geral, em clima de cordialidade com poucas 

interrupções. As perguntas foram atentamente escutadas, e, em alguns momentos, os 

entrevistados pareciam posicionar-se em situações concretas antes de emitirem opiniões e/ou 

julgamento de valor.  

Em muitos casos, ao final da entrevista os entrevistados se ofereciam para outros 

esclarecimentos e mesmo, para depoimentos escritos com identificação. Em pelo menos dois 

casos, por iniciativa própria, dois (2) servidores foram entrevistados simultaneamente, um 

interessante desafio para o pesquisador que enriqueceu a pesquisa por haver proporcionado 
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uma experiência mais nítida de, por um lado, estilos pessoais diferentes e, pelo outro, a 

simultaneidade da “marca CNEN/IRD”.  

É interessante ressaltar que, para esses casos, não houve divergências acentuadas e 

nem concordâncias acomodativas ou por manifestação de inibição. A experiência revelou um 

certo estilo comum de expressão a partir das visões e percepções dos entrevistados do IRD. 

O andamento dessa pesquisa foi comprovando ao pesquisador a consistência dos 

autores consultados sobre metodologia da pesquisa quanto à dinâmica construtivista. O 

pesquisador foi levado a ir pesquisando, levantando dados, analisando-os e realizando 

conclusões o tempo todo. Na verdade, ele foi construindo a realidade do caso enfocado. 

Além disso, a apreensão do sentido também passou a fazer parte do trabalho, embora 

menos freqüentemente, pela pouca vivência do pesquisador, em termos de fenomenologia. 

 

3.4. Por uma possibilidade de interpretação do IRD 

 

“As organizações são orientadas por teorias, não por números. Estes são apenas 

expressões do desempenho das teorias quando aplicadas à prática”. 

W. Edwards Deming 

 

A partir do esforço inicial exigido para sua criação e desenvolvimento, sob a liderança 

do Dr. Rex Nazaré Alves, o Instituto teve em seus sucessores e colaboradores o mesmo 

sentido de devoção, dedicação, visão e trabalho consistente para estabelecer e alcançar novos 

objetivos e metas.  

Desde sua fase inicial e ao longo de seus 29 anos de existência, o Instituto teve uma 

trajetória ascendente. Atualmente, como já exposto na descrição que se fez do Instituto, 

muitas das várias atividades que desenvolve tem algum tipo de vinculação e de 

reconhecimento internacional.  

O período de crescimento mais acentuado aconteceu durante os últimos 15 anos, 

quando experimentou ampliação em suas atividades e responsabilidades e cresceu em 

instalações e em pessoal. Suas atividades desenvolvidas em parcerias e em convênios com 

seus congêneres, tanto no âmbito da própria CNEN quanto fora dela, cresceram em amplitude 

e tiveram aumentada sua relevância estratégica. 

Essas mudanças tornaram evidentes demandas organizacionais a níveis não 

experimentados anteriormente. Presume-se que a cada progresso alcançado, o Instituto tenha 

acumulado conhecimento e experiência com as exigências de modernização em equipamentos 
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e instalações; atualização de métodos e sistemas ou adaptação nos processos que utiliza para 

desenvolver suas atividades, de modo a permitir certa autonomia e flexibilidade, face às novas 

exigências em suas atribuições. 

De alguma forma, essas questões foram administradas restando saber como essas 

experiências de mudanças foram e são percebidas atualmente pelos servidores. Conhecer 

algumas especificidades sobre processo de tomada de decisão das características básicas que 

particularizam as visões e percepções dos servidores que sejam úteis, enquanto valores que 

devam ser considerados na elaboração e implementação de programas que visem a melhoria 

da gestão, como é o caso da adoção da NBR ISO 9000 pelo Instituto, considerada nesse 

estudo. 

 

O contexto das decisões sobre mudanças 

Uma essencialidade que particulariza o IRD, em seu campo de atuação, é o contraste 

entre o alto nível de especialização exigido para o cumprimento de sua missão e a execução 

de atividades de suporte, também relevantes, embora não demandem especialização em nível 

científico.  

A alta especialização se verifica com a necessária vinculação da CNEN/IRD a 

atividades de pesquisa científica e ao domínio da tecnologia em radioproteção e metrologia e 

em campos do conhecimento científico considerados de domínio conexo, em sua área de 

especialização.  

As atividades de suporte são aquelas desenvolvidas no âmbito da informática, da 

logística e da engenharia - enquanto tarefa de manutenção e mesmo na busca de soluções 

tecnológicas. Essas atividades exigem domínio técnico, permanente atualização, liderança e 

criatividade, mas a inovação e o caráter científico do trabalho não constituem fator crítico 

operacional.  

Em geral, essas atividades são desenvolvidas por servidores cujo cotidiano implica 

grande parte do tempo de trabalho envolvidos com atividades realizadas no interior dos 

laboratórios, nas instalações que servem às atividades de apoio e, ainda, no ambiente externo, 

por aqueles que visitam instalações privadas (operadoras), no exercício de atividade 

regulatória. 

Essa contingência e multiplicidade funcional faz, do IRD, um Instituto com um quadro 

funcional constituído, predominantemente, por pessoal com formação na área técnico-

científica, com uma significativa variedade de especializações distintas no campo da 

radioproteção e metrologia.  
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É desse contexto que são selecionados os quadros executivos e gerenciais que lidam 

com a tomada de decisões sobre processos e pessoas no Instituto. Essa particularidade parece 

caracterizar as relações de trabalho nas várias decisões administrativas e nas demandas de 

informação e de comunicação. Dessa experiência resultam algumas especificidades que 

caracterizam a gestão, como se verifica a seguir. 

Recentemente, em um seminário interno, um servidor da área técnico-científica, 

doutor, há muitos anos atuando no Instituto, o qual tem sido muito considerado e respeitado 

por sua experiência profissional e domínio do conhecimento científico em sua especialidade, 

fez a seguinte interpelação:  

 

historicamente o IRD sempre preteriu o pessoal da administração nas discussões 

sobre decisões que envolvem o cotidiano administrativo e decisões gerenciais [...] 

em conseqüência, o pessoal da área técnico-científica se vê na condição de decidir 

ou opinar sobre problemas administrativos para os quais não tiveram a menor 

formação. [...] Seria interessante que o IRD procurasse inverter essa situação. Eles 

[os servidores que atuam nas áreas de gestão] são técnico-administrativos com 

experiência e formação adequada para opinar melhor sobre temas relacionados à 

gestão.  

 

Em outro momento um entrevistado, com mestrado acadêmico, também da área 

técnico-científica, assim se expressou: “a área fim do IRD e a área de apoio não estão em 

sintonia no sentido de acordarem sobre o que precisam para melhorar a gestão e isso, dificulta 

resolver a questão sobre onde o IRD quer chegar com a qualidade”.  

Essa observação confirmada em outros depoimentos é reforçada por duas razões 

aparentemente básicas: a primeira, seria uma decorrência da alta especialização inerente às 

atividades do Instituto e a outra parece indicar uma influência muito forte da liderança 

exercida pelo Dr. Rex Nazaré Alves.  

No primeiro caso, a exemplo do que ocorre em outras organizações em atividades que 

envolvem alta tecnologia e alto nível de especialização, a quase totalidade dos cargos 

gerenciais são exercidos por pessoal com formação e experiência na área técnica.  

Nesses casos, parece natural que seja assim, isto é, em um Instituto cujas atividades 

estejam em estreito relacionamento com a tecnologia dominante, como é o caso da 

CNEN/IRD, a indicação que parece mais adequada é a que um técnico assuma cargos 

gerenciais, não somente pelo conhecimento que detém de sua especialidade mas também por 
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sua capacidade organizativa e habilidade administrativa, no trato de questões relacionadas ao 

cotidiano técnico-científico.  

Entretanto, o que deve ser esclarecido é que à medida em que se sobe na hierarquia 

organizacional, cresce o envolvimento dos chefes com questões gerenciais, administrativas 

propriamente ditas, e de relacionamento humano. Neste ponto, habilidades não técnicas como 

a política e a conceitual em administração começam a ser necessárias. 

Sobre a segunda razão, e em relação à evolução do Instituto nos últimos 15 anos, vale 

apresentar o depoimento de dois servidores da área técnico-científica altamente especializados 

que, por iniciativa própria, resolveram falar juntos em uma entrevista que teve duração de 

mais de uma hora.  

 

O Dr. Rex exerceu uma liderança muito centralizada. Ele sempre estava à frente de 

tudo [...] o IRD precisou de um paisão, como foi o Dr. Rex. Passada aquela fase, o 

Instituto precisa se libertar [...] Quando ingressei no IRD, o número de funcionários 

estava em torno de 100 pessoas, hoje, esse número gira em torno de 300 pessoas [...] 

Nessa fase de transição a instituição fica rebelde porque é difícil a transformação. O 

IRD precisa encontrar seu caminho. 

 

Os depoimentos indicam que o Dr. Rex Nazaré foi um caso característico de liderança 

carismática no IRD. Embora esteja afastado do Instituto há mais de 20 anos pode-se dizer que, 

com alguma variação, os traços culturais de seu estilo de direção permeia o atual processo de 

gestão no Instituto. 

Em sua etapa inicial, o Instituto necessitava, e portanto assimilava bem, uma gestão de 

estilo comando e controle, permeada por uma liderança impulsionada por espírito de devoção 

e um sentido de missão em direção a um objetivo claramente definido, que naquela época, 

implicava conduzir uma organização recém estruturada à consolidação das atividades em seu 

campo de especialização, sob a égide de padrões internacionais. Tratava-se de uma 

organização constituída por jovens acadêmicos, profissionalmente, ambiciosos. 

Mas o Instituto cresceu e ampliou suas atividades. Com a idade que possui, e 

considerando-se a faixa etária de seus atuais servidores, certamente poder-se-ia dizer que o 

Instituto vive sua segunda geração. Embora mesclada, essa geração tem outra percepção de 

sua realidade e possibilidades, com aspirações profissionais distintas. 

Ao que se observa, o estilo de gestão bem como o processo de tomada de decisões 

parecem prosseguir involuntariamente centralizados pois, atualmente, há evidências no 

âmbito da gestão e confirmações nos depoimentos de que a administração tem se esforçado 
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para tornar o processo mais participativo. Uma leitura fenomenológica seria: a retomada de 

rumo está prestes a aparecer. 

O saldo é que os servidores em geral, os formadores de opinião sobre o processo 

gerencial, e entre esses, alguns chefes de Divisão percebem esse “distanciamento” entre eles e 

a alta administração. É portanto, a interpretação de que há um hiato entre profissionais e 

chefes de nível intermediário, a base da hierarquia e da alta administração, bem como a 

impressão de uma prevalência da área técnico-científica sobre a área de gestão, onde se 

encontra congruência nas percepções dos servidores. 

Essa constatação, porém, parece sugerir que há indícios na combinação desses fatores 

que podem conter elementos para iniciar uma transformação no estilo gerencial em direção à 

gestão, com base na liderança do Instituto, porque há um sentido comum nessas expectativas. 

 

Organização e relações de trabalho 

Em termos estruturais, a organização predominante no IRD é aquela a qual se 

denomina linha staff estabelecida através de um organograma convencional. Presume-se que 

as relações de trabalho deveriam acontecer sob os desígnios dessa configuração estrutural. 

Sabe-se, entretanto, que uma configuração estrutural precisa de suporte de 

comunicação e informação desenhado especificamente para determinada situação 

organizacional, de modo a tornar eficientes e eficazes as interfaces exigidas pelo trabalho. 

Sobretudo, uma estrutura organizacional deve ser construída para satisfazer uma estratégia de 

atuação e não o contrário. 

No caso da CNEN/IRD, por exemplo, presume-se que as demandas de informação e 

comunicação interna devam ter aumentado sensivelmente em função do progresso 

experimentado nos últimos 15 anos. Um mesmo processo de trabalho deve envolver unidades 

especializadas distintas. Alguns depoimentos dão conta de que nem sempre esse processo de 

inter-relacionamento é eficiente e que pode até ser inexistente, em alguns casos. No 

depoimento a seguir, tomado de um servidor doutor isso pode ser verificado: 

 

As coisas no IRD funcionam à base de simpatia. As necessidades de trabalho que 

envolvem outro departamento acontecem com base em laços de amizade, afinidade e 

de interesses profissionais comuns que há entre as pessoas. Como conseqüência é 

possível que, em determinados momentos, as solicitações de trabalho bem como 

seus retornos nem sempre estão dentro dos prazos requeridos pelos requisitantes. Em 

geral, quando ocorre alguma dificuldade o interessado recorre a outras pessoas do 
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mesmo departamento para obter o que necessita dentro dos prazos. Ou seja, 

solicitam ajuda de outras pessoas que sejam de sua relação.  

 

Além do aspecto organizacional-estrutural que envolve as relações laterais entre 

unidades organizacionais no IRD, há também aqueles de natureza essencialmente 

administrativa e que dizem respeito ao tempo em que um chefe de Divisão, por exemplo, 

deveria dedicar à resolução de problemas daquela ordem e mesmo o tipo de treinamento 

adequado e educação necessária para fazê-lo. Sobre isso um Chefe de Divisão assim se 

expressou: “sinto falta de uma estrutura administrativa mínima para que possa dar mais 

atenção à função técnica na minha Divisão”.  

A partir desse depoimento e de seu complemento tomado de outro Chefe de Divisão 

apresentado a seguir, por razões de tradições culturais e pela ausência de um processo 

administrativo capaz de conformar em um contínuo as demandas atuais por atividades e seus 

processos, o IRD pode em alguns casos, admitir posturas e comportamentos que se distanciam 

dos valores básicos preconizados pelos princípios da GQ. 

 

As pessoas se unem em torno de um projeto ou de uma atividade de pesquisa ou de 

prestação de serviços por laços de afinidades relacionadas às suas especialidades. 

[...] e o Instituto pode ter dificuldade para conciliar os interesses nesses casos [...] às 

vezes, as coisas não progridem por falta de ações coordenadas, de modo a catalisar 

os esforços individuais e de prover os recursos necessários.  

 

Por outro lado, pelas especificidades e multiplicidade das atividades que desenvolve e,  

também, pelo envolvimento de profissionais de diferentes áreas de especialização em projetos 

específicos, alguns servidores sentem-se alheios ou à margem, tanto da decisão tomada sobre 

a execução de um determinado projeto quanto das atividades dela decorrente. Um servidor 

doutor deu um depoimento sobre essa evidência: 

 

[Na área técnica e científica] [...] O IRD desenvolve atividades muito diversas e em 

um mesmo departamento isso pode ser percebido. A ausência de um espaço para 

esse tipo de discussão provoca desconhecimento das atividades ou projetos que as 

pessoas realizam num mesmo departamento e mesmo entre as pessoas que dividem a 

mesma sala. Um fórum de discussão seria interessante para suprir essa carência num 

processo de integração permanente.  
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Sobre aspectos de integração e de relacionamento, pode ser ainda ressaltado um ponto 

em que a cooperação entre área fim e meio, ou seja, entre as atividades desenvolvidas em 

laboratórios, pesquisa, fiscalização e os serviços de informática, engenharia e apoio logístico, 

poderia acontecer de forma mais espontânea e harmoniosa, e, também, profissional, com 

reflexo para uma postura de engajamento como requer uma administração que inclua 

princípios da Qualidade. Depoimento a seguir tomado de um servidor com mestrado: 

 

Se o pessoal de apoio soubesse da importância do trabalho de fiscalização e 

conhecesse um pouco da relação entre fiscal e operador, bem como, o equipamento 

utilizado para a inspeção nas empresas que lidam com material radioativo, eles se 

sensibilizariam mais no desempenho das atividades de apoio que desenvolvem.  

 

Anteriormente, foi constatada uma certa dicotomia em relação à integração entre as 

áreas de suporte técnico [engenharia e informática] e de apoio logístico [administração] e a 

área técnico-científica. A constatação feita aqui refere-se à necessidade de conscientização 

dos servidores que lidam com aquela atividade de apoio, no sentido de adquirirem a 

sensibilidade adequada para perceberem o que poderiam ou deveriam fazer, para facilitar ou 

atender melhor às necessidades dos usuários de seus serviços.  

Por fim, observa-se um elemento fundamental que permeia o Instituto como um todo e 

que é particularmente relevante para a gerência: a comunicação institucional como se percebe, 

a partir do depoimento de um servidor Chefe de Divisão. 

 

A comunicação no IRD não funciona de forma adequada [...], as informações não 

chegam a todos. O IRD poderia encontrar uma forma de fazer comunicação através 

das pessoas que exercem cargos de confiança. A iniciativa poderia incluir 

treinamento que abrangesse o conhecimento do fluxo operacional das atividades no 

IRD, incluindo aspectos relacionados à administração pública que sejam pertinentes 

e educação que aborde elementos da cultura administrativa e aspectos estruturais do 

IRD.  

 

Percebe-se que a comunicação, nesse sentido, vai além do compromisso de manter os 

servidores informados. A consideração que permeia essa constatação feita pelos servidores 

passa pelo desenvolvimento e formalização de diretrizes gerais, sobre como as coisas devem 

acontecer no interior do Instituto e, a partir daí, optar pelo meio mais adequado para envolver 

as pessoas.  
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O que apareceu recorrentemente nas afirmações dos entrevistados foi o papel que pode 

ser desempenhado pelos Chefes, não somente na tarefa de comunicar, mas para compreender 

as limitações das pessoas, dada a natureza do contexto em que estão inseridas. 

 

A experiência e vivência com a Qualidade 

Em geral, ao serem entrevistados e logo no início de suas falas, os servidores com mais 

tempo presencial no Instituto se reportaram às primeiras experiências do Instituto com a 

qualidade. Alguns esforçaram-se para fazer associações entre o que aconteceu inicialmente e 

o que ocorre atualmente. 

De acordo com os depoimentos, o movimento da qualidade no setor nuclear foi 

influenciado pelo acordo Brasil-Alemanha. Alguns servidores oriundos das Indústrias 

Nucleares Brasileiras relataram que o setor nuclear brasileiro obteve com um excelente 

suporte, contando com manuais e procedimentos operacionais bem elaborados, com base na 

experiência alemã. Mas foi a partir do período compreendido entre os anos 1990 e 1992 que o 

IRD deu seus primeiros passos com iniciativas que visavam a adoção de princípios da 

Qualidade.  

Na percepção desses servidores, a iniciativa parecia bem intencionada do ponto de 

vista técnico, e à época, a essência dos projetos na área nuclear era a combinação entre 

segurança e tecnologia. No depoimento tomado de um engenheiro isso fica evidente, como se 

verifica a seguir: “o programa tinha um forte componente técnico que permeava a cúpula mas 

era fraco nas preocupações sobre o envolvimento das pessoas”.  

Esse depoimento, revela que, já no esforço inicial, o Instituto ficou a mercê de um viés 

que para o momento histórico da experiência não seria uma constatação tão óbvia. Em 

decorrência, as iniciativas gerenciais não incluíam ou não consideraram o posicionamento das 

pessoas que teriam de fazer as coisas acontecerem, ou que teriam de implantar e manter a 

qualidade, por exemplo. Depoimento de um servidor doutor: “o processo desgastou as 

pessoas. A experiência foi negativa. A qualidade ficou desacreditada. A administração [...] se 

mostrava determinada a prosseguir mas faltava uma demonstração de comprometimento”. 

Observa-se que em momento algum, os entrevistados julgaram que deixou de haver 

interesse por parte da administração. Ao contrário, reconheceram que houve esforço concreto 

no sentido de alcançar os objetivos, mas falaram sobre falta de comprometimento. 

Nesse caso, o que os servidores dizem sobre comprometimento da administração está 

relacionado ao estabelecimento de um plano de trabalho com objetivos bem definidos e 

atribuições claras de responsabilidades, onde pudessem se ver como colaboradores, estando 
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certos de que seriam providos os recursos necessários, de tal maneira que pudessem oferecer 

engajamento incondicional. Isso pode ser constatado com a continuação daquele depoimento: 

 

A iniciativa ficou desprovida de uma organização mínima e não considerou a 

necessidade de preparar as pessoas para lidarem com a qualidade. Ficou evidente 

que era necessária a definição de uma agenda mínima com as propostas passo a 

passo. Isso deveria ter ocorrido depois da administração ter ouvido as pessoas32. 

 

Embora essa reflexão seja em referência ao passado, outros depoimentos que fazem 

referência ao presente mencionam os mesmos acertos e dificuldades em relação à necessidade 

de reestruturação, tecendo considerações sobre o lado humano da Qualidade. Depoimento de 

um servidor. Mestre 

 

o empenho das pessoas no processo da qualidade depende em grande medida da 

infra-estrutura disponível e um nível de organização adequado para o trabalho dos 

comitês. [...] estabelecer objetivos concretos, agenda para as reuniões, pauta para as 

discussões e estabelecimento de prioridades. Criar meios para as pessoas se verem 

no processo e sentirem orgulho de participarem.  

 

Esse depoimento sinaliza outra questão de relevância para a Qualidade na CNEN/IRD, 

à medida que faz referência a “infra-estrutura disponível”. Essa percepção das condições de 

trabalho, da identificação da existência de um sistema e de uma rede de inter-relações entre 

processos e pessoas, corresponde ao que Deming aborda sobre a instituição e postura da 

liderança no sentido de facilitar o trabalho das pessoas, através da implementação de um 

sistema de otimização continuada dos processos organizacionais.  

Passado esse período, o Instituto retomou suas preocupações com a qualidade e, por 

volta do ano de 1996, reiniciou as atividades. Como no período anterior, algumas dificuldades 

voltaram a ser percebidas. Mas os servidores se mostraram mais conscientes do trabalho com 

a qualidade e, em relação ao período anterior, parece ter havido progressos a despeito de 

outras restrições percebidas. Depoimento de servidor com graduação: 

 

houve grupos que conseguiram alguns progressos e outros que enfrentavam 

dificuldades. Havia grupos que buscavam associação com o objetivo de terem seu 

caminho mais facilitado. Mas havia dificuldade de coordenação do esforço conjunto 

                                                        
32 Nesse momento o servidor entrevistado complementou o que quis comunicar da seguinte forma: “assim, como 
você está fazendo conosco agora.” 
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e mesmo de conhecimento prático para a execução das tarefas. Ainda assim, as 

pessoas se esforçavam. Algumas por iniciativa pessoal, outras por exigência formal 

ou em cumprimento a uma determinação superior.  

 

No início de 1998, o IRD resolveu dar maior ênfase ao trabalho com a qualidade. Essa 

retomada tinha como âncora, a confiança e crença da administração na possibilidade de êxito 

com a disseminação de informações e apelo ao engajamento dos servidores, incluindo os 

chefes, a partir dos Comitês da Qualidade.  

 

Sobre os Comitês da qualidade 

O trabalho com a qualidade tem sido desenvolvido através da instituição de Comitês e 

Subcomitês cujos membros são indicados pelos departamentos, e devem funcionar como 

ligação entre as Chefias e os servidores lotados nas unidades que constituem os 

departamentos.  

Há uma Comitê Central, com integrantes que representam cada Departamento e 

Gerências cuja função seria fazer o acompanhamento do progresso do trabalho com a 

qualidade ao nível do Instituto. Os Subcomitês são grupos de trabalho constituídos por 

servidores de um mesmo Departamento ou Gerência, para executar o trabalho de elaboração e 

documentação dos procedimentos para as atividades nos diversos setores operacionais nos 

Departamentos.  

O papel exercido pelos comitês seria, em princípio, o de facilitar as unidades 

operacionais na elaboração dos procedimentos relativos às atividades que desempenham. 

Há, de certa forma, uma expectativa da administração no sentido de que os Comitês 

funcionem como catalisadores do envolvimento das pessoas. Essa expectativa pode ser 

verificada na crença que há sobre o trabalho dos Comitês. Acredita-se que os Comitês podem, 

por iniciativa do próprio grupo, despertar nos servidores e nos chefes o interesse em fazer a 

qualidade acontecer.  

Todavia, nas percepções dos membros do Comitês bem como na opinião de não 

membros, há distinções quanto ao que é esperado da administração e aquilo que os Comitês 

podem, concretamente, oferecer. São, pelo menos, quatro fatores que permitem essa 

argumentação.  

Em primeiro lugar, está o aspecto da liderança necessária para que o grupo possa 

exercer tal influência.  
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Em segundo lugar está a cultura da informalidade que implica um certo caráter de 

voluntariedade no exercício desse ofício. E, em terceiro lugar, está a falta de um Plano 

definido para fornecer aos servidores uma visão clara e detalhada do programa e, por fim, 

permeando os demais, está a questão fundamental que seria educação e treinamento 

necessários para a conscientização dos servidores. 

Quanto ao papel de liderança, como esperada dos Comitês da qualidade para obtenção 

do engajamento dos servidores, há que se esclarecer o conflito hierárquico possível, 

decorrente dos interesses internos sobre prioridades. De um lado, o Chefe de linha, no 

comando de uma unidade operacional ou Departamento, exercendo forte influência sobre as 

tarefas do dia-a-dia. De outro, o coordenador da qualidade tentando obter de seus 

colaboradores atenção para uma atividade que, na visão dos servidores, parece não ser 

considerada como prioridade nos Departamentos, embora reconheçam que há determinações 

superiores. 

Entre os membros dos comitês da qualidade, a opinião dominante é a seguinte: existem 

atividades que podem ser desenvolvidas com prazos mais moderados e existem outras que, 

por força de circunstâncias externas, têm prazo reduzido para sua conclusão. O resultado é 

que sem o envolvimento das pessoas nos Departamentos, o exercício da liderança que se 

espera do coordenador da qualidade tende a anular-se. 

O depoimento de um servidor de nível superior retrata um pouco das dificuldades 

vivenciadas. 

 

Os Comitês não têm autoridade para exigir resultados dos participantes. Isso se 

reflete na dificuldade para escrever os procedimentos”. Além disso, “normalmente, 

as pessoas do grupo de trabalho [os Comitês] estão comprometidas com outras 

tarefas igualmente importantes. 

 

Por essa razão, os principais autores da qualidade recomendam que esse tipo de 

expectativa em relação ao desempenho com a qualidade deve ser atribuído aos chefes que 

devem priorizar, ao seu nível, a conscientização e o envolvimento de todos. O que se espera é 

que as chefias liderem. 

Outra questão que restringe o trabalho dos Comitês é o grau de informalidade e o 

caráter de voluntariedade que parecem caracterizar o esforço com a qualidade. A 

informalidade pode ser verificada no processo de escolha dos membros dos Comitês. Em 

geral, a escolha recai sobre aqueles que já possuem a experiência de algum contato com a 



87 

 

qualidade. Em outros casos, e por falta de opção, os servidores são indicados mesmo sem 

experiência e vivência anterior com a qualidade. Nesses casos os que conhecem menos 

procuram aprender com os mais experientes.  

Mas o grau mais elevado de informalidade se verifica no hiato que há entre os 

membros dos Comitês da qualidade e as Chefias nos setores operacionais. As cobranças de 

resultados incidiam sobre os membros dos Comitês quando esses deveriam exercer um papel 

mais orientado para uma consultoria interna. De acordo com os depoimentos, e com base na 

experiência pessoal do pesquisador enquanto membro, coordenador de um Subcomitê da 

qualidade, a administração parecia centrar suas expectativas de resultados na capacidade de 

persuasão dos membros dos Comitês. Depoimento de servidor graduado com especialização. 

“O que se fez para tentar reduzir o impacto dessa restrição foi tentar junto a direção do 

Instituto conversar com os chefes para priorizarem as iniciativas da qualidade”.  

 A voluntariedade passa a ser uma conseqüência da informalidade. Ou seja, os 

membros dos Comitês precisam, então, cativar as pessoas de seu Departamento. Precisam 

encontrar uma forma de convencer as pessoas a refletirem um pouco sobre a natureza de sua 

atividade. Em alguns casos, isso pode ocorrer com êxito, mas em outros casos, e talvez em 

sua maioria, a tarefa se torna complexa. 

De acordo com a teoria da qualidade, os membros dos Comitês da qualidade no IRD 

deveriam encontrar uma certa receptividade em relação às orientações que deveriam oferecer. 

Essa receptividade seria o resultado de um bem sucedido programa de treinamento e educação 

de modo que os servidores obtivessem a instrução necessária, bem como a postura adequada 

para receberem as orientações que lhe dariam condições de desenvolverem as tarefas da 

qualidade e de, objetivamente, engajar-se no programa. 

 

Síntese das percepções dos servidores 

O quadro, à pagina seguinte, apresenta um resumo das percepções dos servidores. Com 

os depoimentos, é possível perceber-se que ao mesmo tempo em que um grupo de servidores 

entende que a qualidade no IRD é um processo inevitável, há outros que vão mais adiante 

reconhecendo que a qualidade por si só é insuficiente para dar conta da complexidade e da 

realidade organizacional no Instituto. 

Em outro momento, verifica-se que os servidores necessitam de conhecimento para a 

qualidade, especialmente naquilo que concerne à sua terminologia. Ou seja, parece estar claro 

que é preciso difundir melhor, para a maioria dos servidores, qual é a abordagem da qualidade 

que o IRD pretende adotar e em que consistem os conceitos operacionais decorrentes.  
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Em uma perspectiva mais ampla, a educação poderia contemplar a sensibilização dos 

servidores para as diretrizes mais gerais que implicam a missão e a visão do IRD, bem como, 

um plano de trabalho onde os servidores pudessem perceber onde exatamente e como 

poderiam estar inseridos nos objetivos do Instituto, em seu local de trabalho, e saber em que 

estilo gerencial e em que direção poderiam oferecer contribuições. 

Por outro lado, verifica-se, também, que ao mesmo tempo em que os depoimentos 

indicam que há servidores interessados e entusiasmados com sua participação no trabalho 

com a qualidade, há servidores que se valem do argumento pró um esquema flexível de 

participação, não deixando claro como poderia se dar sua colaboração. Esse ponto merece 

aprofundamento futuro. 

 

Quadro 14  As percepções dos servidores em relação à Qualidade no IRD 

 

Caracterização I “A Qualidade é um processo inexorável no IRD e, também, um caminho sem volta uma vez 
que o Instituto pretende ser um centro de referencia em sua área de atuação”. 

Caracterização II “A qualidade se constitui num instrumento para melhorar/aperfeiçoar os processos de traba-
lho, as comunicações internas, as relações entre departamentos, mas não é suficiente para 
resolver ou solucionar os diversos problemas de ordem administrativa e gerencial”. 

Linguagem da 
qualidade 

“Não há uniformidade na linguagem (...) o esforço da qualidade é descontínuo porque a 
cada época há um enfoque diferente. Na época do governo Collor predominava a aborda-
gem da Qualidade Total. Mais tarde o enfoque passou a ser o da certificação com base na 
ISO 9000 e atualmente orienta-se pela ISO GUIA 25”. 

Indisposição para 
liderança sem 
omissão 

“O esforço dos Comitês não é suficiente para obter o engajamento das pessoas (...) no meu 
caso, prefiro trabalhar na elaboração dos documentos da qualidade e na orientação que as 
pessoas precisarem, sem exercer papel de líder nesse processo”.  

Superação e 
envolvimento 

“Após a superação dos bloqueios iniciais as pessoas se mostram entusiasmadas com seu 
envolvimento, especialmente com resultados apresentados (...) elas se orgulham de exibir os 
resultados”. 

Bloqueio e 
envolvimento 

“(...) as pessoas não querem se envolver. Elas querem qualidade mas não se mostram dis-
postas a cooperar. Preferem receber as coisas prontas”.  

Visão e missão em 
busca de sentido 

 

“A Administração se faz representar no processo de implantação da qualidade através da 
coordenação geral do Instituto. Esse elo existe e é percebido pelos membros dos Comitês. 
Entretanto não consegui perceber uma diretriz geral. Não estou certo da missão e visão do 
IRD. Ou seja, um lugar no tempo onde o IRD deseja estar e esteja se esforçando com ações 
concretas e coordenadas para esse fim”. 

Objetivos e papeis “É necessário convencer os funcionários de forma honesta e provar que o objetivo desse 
trabalho é sério. Nós, funcionários, precisamos enxergar os objetivos primários do Instituto, 
como esse movimento [a qualidade] vai se refletir nele e qual o papel claro de cada um de 
nós”. 



89 

 

Além desses depoimentos dizerem o que cada uma das categorias apresentadas é, 

segundo os servidores, eles favorecem a apreensão do Sentido dessas percepções. Crítica e 

autocrítica indicam a consideração do eu e do outro, separados e, por vezes, 

compartilhadamente. Essa ambigüidade é o grande desafio para o que a Fenomenologia 

chama de em comum, essa energia que pode orientar as pessoas na instituição de uma 

organização pública para um autêntico espírito de servir. 

A seguir, sem a pretensão de ser exaustivo, apresenta-se um quadro de referência onde 

se busca estabelecer uma relação possível entre os 14 princípios de Deming, a realidade 

interpretada no IRD e uma sugestão de como poderia ocorrer a transformação do estilo de 

gestão a partir da realidade interpretada. 

 

Quadro 15  A teoria de Deming, o IRD e uma possível prospecção do futuro 

 

Os “Princípios” de De-
ming 

As percepções das pessoas no 
presente sobre como é o IRD 

atual 

Uma inter-relação possível entre as 
percepções das pessoas com relação ao 
futuro do IRD e a teoria de Deming. 

1. Estabelecer a constância 
de propósito 

“A Administração se faz represen-
tar no processo de implantação da 
qualidade. Esse elo existe e é per-
cebido (...) Entretanto, não conse-
gui perceber uma diretriz geral. 
(...) Ou seja, um lugar no tempo 
onde o IRD deseja estar e esteja se 
esforçando com ações concretas e 
coordenadas para esse fim”. 

Definir onde o IRD pretende estar nos 
próximos 5, 10 anos e por qual método 
(tipo de plano) e com quais recursos pre-
tende chegar lá, considerando sua condi-
ção de serviço público sujeito a “metapo-
líticas” e mudanças governamentais. 

2. Adotar a nova filosofia “A Qualidade é um processo ine-
xorável no IRD e, também, um 
caminho sem volta uma vez que o 
Instituto pretende ser um centro de 
referencia em sua área de atuação”. 

[visão de futuro/a marca IRD] 

Desenvolver metodologias e profissionais 
em planejamento de longo prazo. Educar 
a força de trabalho e preparar as lideran-
ças para a transformação planejada e as 
incertezas sobre o futuro 

3. Abandonar a inspeção 
para obter a qualidade 

“A qualidade se constitui num 
instrumento para melho-
rar/aperfeiçoar os processos de 
trabalho, as comunicações inter-
nas, as relações entre departamen-
tos, mas não é suficiente para re-
solver ou solucionar os diversos 
problemas de ordem administrativa 
e gerencial”. 

Investir sistematicamente na melhoria dos 
processos de trabalho. (processos de pro-
dução e processos de apoio). Educar-se, 
educar e treinar as pessoas para a adoção 
da nova postura requerida. 

4. Cessar a prática de a-
provar orçamento com base 
nos preços 

------------------------------ 
Selecionar e desenvolver fornecedores. 
Estabelecer parcerias. Promover relações 
comerciais confiáveis 
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Os “Princípios” de De-
ming 

As percepções das pessoas no 
presente sobre como é o IRD 

atual 

Uma inter-relação possível entre as 
percepções das pessoas com relação ao 
futuro do IRD e a teoria de Deming. 

5. Melhorar o sistema de 
produção, aumentar a pro-
dutividade e reduzir os 
custos 

[O IRD está empenhado nessa 
questão através da ABIPTI.] 

Estabelecer critérios para o projeto de 
novos produtos e para novos processos de 
produção com base no cliente. Instituir o 
aperfeiçoamento contínuo para os proces-
sos existentes com base no usuário interno 

6. Instituir treinamento no 
local de trabalho 

“a área fim do IRD e a área de 
apoio não estão em sintonia no 
sentido de acordarem sobre o que 
precisam para melhorar a gestão e 
isso, dificulta resolver a questão 
sobre: onde o IRD quer chegar 
com a qualidade”. 

Descrever os macroprocessos, seus des-
dobramentos e as interfaces necessárias 
em uma perspectiva de integração 

7. Instituir a liderança “sinto falta de uma estrutura admi-
nistrativa mínima para que possa 
dar mais atenção a função técnica 
na minha Divisão”. 

 

Os quadros de direção e assessoramento 
devem possuir um conhecimento amplo 
de como funciona o Instituto e conhecer 
bem o que cada pessoa faz no seu setor. 
Sua função é remover as barreiras que 
privam os servidores de fazer um bom 
trabalho e de gratificar-se com isso. 

8. Eliminar o medo (...) Nós, funcionários, precisamos 
enxergar os objetivos primários do 
Instituto, como esse movimento [a 
qualidade] vai se refletir nele e 
qual o papel claro de cada um de 
nós”. 

A liderança deve ser orientada para o 
sentido de encorajar as pessoas a exprimir 
idéias e fazer perguntas sem temor, esti-
mulando a cooperação. 

9. Eliminar as barreiras 
entre os departamentos 

“Se o pessoal de apoio soubesse da 
importância do trabalho de fiscali-
zação e conhecesse um pouco da 
relação entre fiscal e operador, 
bem como, o equipamento utiliza-
do para a inspeção nas empresas 
que lidam com material radioativo 
eles se sensibilizariam mais no 
desempenho das atividades de 
apoio que desenvolvem. 

Instituir comunicação e sistemas de in-
formações integrados. Educar-se e, edu-
car, e treinar as pessoas para as mudanças 
no sentido da transformação e estimular o 
trabalho em equipe. 

10. Eliminar lemas, exorta-
ções e estabelecer novos 
níveis de produtividade 

“o processo desgastou as pessoas. 
A experiência foi negativa. A qua-
lidade ficou desacreditada. A ad-
ministração (...) se mostrava de-
terminada a prosseguir mas faltava 
uma demonstração de comprome-
timento”. 

 

A instituição da constância de propósitos 
da administração quanto a processos e 
liderança para a qualidade, visando à 
confiança dos servidores em relação ao 
que a administração espera obter, em 
contrapartida, ao seu próprio engajamen-
to. 

11. Eliminar padrões de 
trabalho. 

“(...) as pessoas não querem se 
envolver. Elas querem qualidade 
mas não se mostram dispostas a 
cooperar. Preferem receber as 
coisas prontas”. 

As pessoas são diferentes. Isso produz 
impacto na produtividade. O papel da 
liderança deve ser o de reduzir essa varia-
ção. Pode ser feito por treinamento ou por 
rodízio de função. 
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Os “Princípios” de De-
ming 

As percepções das pessoas no 
presente sobre como é o IRD 

atual 

Uma inter-relação possível entre as 
percepções das pessoas com relação ao 
futuro do IRD e a teoria de Deming. 

12. Dar às pessoas o direito 
de orgulharem-se do seu 
trabalho 

“o empenho das          pessoas no 
processo da qualidade depende em 
grande medida da infra-estrutura 
disponível e um nível de organiza-
ção adequado para o trabalho dos 
comitês. (...) Criar meios para as 
pessoas se verem no processo e 
sentirem orgulho de participarem”. 

Instituir indicadores de satisfação e bem-
estar sobre as pessoas no trabalho e as 
correspondentes propostas de melhorias. 

13. Instituir educação e 
auto-aprimoramento. 

“Após a superação dos bloqueios 
iniciais as pessoas se mostram 
entusiasmadas com seu envolvi-
mento, especialmente com resulta-
dos apresentados (...) elas se orgu-
lham de exibir os resultados”. 

Alinhar o treinamento e a formação dos 
servidores aos objetivos e metas do IRD, 
seja de curto, médio, ou longo prazo.  

14. Engajar toda empresa 
na transformação. 

Ficou evidente que era necessário 
a definição de uma agenda mínima 
com as propostas passo a passo. 
Isso deveria ter ocorrido depois da 
administração ter ouvido as pesso-
as. 

A administração deve assumir o desen-
volvimento e implementação de um plano 
integrado para a realização da transforma-
ção com base nesses princípios. 

 

Uma observação a ser feita no “princípio 10” no que diz respeito à determinação da 

alta administração no estabelecimento da constância de propósitos, quanto a processos e 

liderança para a qualidade em relação ao que é esperado das pessoas pela administração está 

relacionada diretamente ao próprio engajamento da alta administração nos objetivos e metas. 

Para Deming a questão não está em determinar com precisão o que deve ser feito. Se a alta 

administração demonstrar que seu envolvimento é autêntico será legitimado pelos 

funcionários e conseqüentemente obterá, em contrapartida, seu engajamento. Tomado de 

outra forma, o posicionamento da alta administração poderá ser entendido pelos funcionários 

como autoritarismo. Nesse caso tenderiam a ficar reticentes quanto à adoção de uma postura 

de cooperação e de engajamento.  

 As recomendações de Deming quanto ao desenvolvimento da GQ de cima para baixo 

está diretamente relacionado à adoção da postura de engajamento da alta administração nos 

propósitos da organização. Esse entendimento não deve ser confundido, portanto, com o viés 

do autoritarismo. Para o autor esse tipo de comportamento da liderança gera nas pessoas 

desconfiança. Elas tendem a não acreditar na seriedade dos propósitos da alta administração. 

 Na verdade, o que Deming procura esclarecer é que hierarquia não deve ser 

confundida com privilégios, seu significado é responsabilidade. No caso de uma gestão high 
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tech o grande peso da responsabilidade estará em desenvolver métodos e planejar 

procedimentos para favorecer a qualidade do trabalho dos subordinados e sua produtividade. 

Alerta quanto a custos e satisfação com as melhorias obtidas, elevando a auto-estima. 

O diálogo com os servidores entrevistados, a releitura das duas etapas da pesquisa de 

campo e o convívio do pesquisador com os sujeitos na organização possibilitaram perceber 

que as características gerenciais dos profissionais e – até onde os limites deste estudo 

permitiram apreender sobre os profissionais da CNEN/IRD – como mais orientados para o 

conhecimento, a tecnologia, os processos e os procedimentos. Contudo, o sentido que move as 

expectativas do grupo organizacional é o de uma gestão articuladora, segundo a qual a 

participação de todos possa tornar os processos qualitativamente superiores aos atuais. 

São justamente os indícios encontrados nessa direção os que precisam ser retomados e 

formulados pelos gestores a fim de não somente alcançar o patamar da ISO, mas de ir 

galgando novos patamares de qualidade, permanentemente.  

 

Novas realizações e momento atual 

Na introdução desse relatório de pesquisa há indicação do empenho de institutos de 

pesquisa engajados na melhoria de seus processos de gestão. O IRD, desde a segunda metade 

da década de 90, tem demonstrado interesse crescente e desenvolvido ações visando ao 

aperfeiçoamento de seu processo de gestão no qual a questão da Qualidade veio incluir-se. 

No período em que se iniciava a concepção da pesquisa para esse estudo o IRD já 

acumulava conhecimento, aprendizagem e vivências com iniciativas relacionadas à 

Qualidade. 

A dinâmica dessas iniciativas se apresenta de forma mais acentuada nos dias atuais. 

Este estudo veio revelar que os primeiros passos pela qualidade permitiram ao IRD 

reconhecer o nível de complexidade e a dimensão do desafio que deveria enfrentar. 

Embora tenha ocorrido uma série de iniciativas pró-qualidade no IRD, é a partir do ano 

2000, com maior ênfase no biênio 2001/2002, que se assinala avanços na dinâmica desse 

processo, e que são coerentes com as expectativas e sugestões presentes nos depoimentos da 

primeira e da segunda etapa da pesquisa de campo realizada.  

Alguns pontos podem ser destacados como fatores que contribuíram para os avanços 

que se pretende expor aqui, como correspondentes ao momento atual, apreendidos na última 

inserção ao campo no IRD. A seguir destacam-se os três pontos mais significativos e suas 

implicações diretas com a gestão no IRD. 
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• O Ministério da Ciência e Tecnologia incentivou e valorizou a participação de seus 

institutos em programas da qualidade, através da Associação Brasileira das Instituições de 

Pesquisa Tecnológica ABIPTI que coordena o projeto Excelência na Pesquisa 

Tecnológica, com apoio financeiro do CNPq. 

• Percepção da Superintendência sobre a necessidade de implantar sistemas de gestão da 

qualidade no Instituto e tomadas de decisão nessa direção. Esse fato está relacionado a 

intercâmbios e à participação do IRD em atividades que envolvem colaboração com 

institutos e organizações de outras nacionalidades, tanto na América como em outros 

continentes.  

• A adoção de estratégia mais adequada e compatível com as facilidades de obtenção de 

êxito na implementação da qualidade nos laboratórios. Diferentemente das vezes 

anteriores a alta administração escolheu três laboratórios que já apresentavam avanços nas 

práticas da qualidade e empreendeu neles um esforço concentrado com metas claras e 

objetivos bem definidos.  

 

Com isso a alta administração percebeu que a implementação da qualidade por todo o 

Instituto como se pretendeu no passado se constituía em um empreendimento cujo grau de 

complexidade, do ponto de vista da gestão, comprometia o alcance dos resultados previstos.  

Observa-se que esses pontos constituem razões suficientes para indicar a natureza do 

propósito e do comprometimento da alta administração em assumir compromisso com 

mudanças e transformação no Instituto as quais serviram para otimizar a dinâmica das 

iniciativas com a Qualidade, tornando o processo mais intensivo, consistente e com obtenção 

de resultados concretos.  

O que caracteriza esse momento atual é a implementação de ações administrativas 

desenvolvidas pela Superintendência e que foram úteis para conscientizar, esclarecer, 

estabelecer diretrizes e posicionar o Instituto de acordo com as expectativas e diretrizes do 

Ministério da Ciência e Tecnologia e que, além disso, aparecem ora subjacentes ora 

explicitamente nos depoimentos dos entrevistados, como expectativas internas, em etapas 

anteriores. As principais ações nesse sentido estão assinaladas a seguir. 

• Realização de palestras com objetivo de promover a sensibilização dos servidores, 

especialmente àqueles envolvidos diretamente em comitês específicos. Algumas palestras 

foram proferidas pela própria Superintendente do Instituto, e outras foram proferidas por 
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especialistas, com experiência executiva e de reconhecida competência, na condição de 

convidados pelo IRD. 

• Mobilização de grupos de trabalho para sugerir indicadores de desempenho, estruturação 

de um Plano Diretor para o IRD e adoção dos critérios de gestão da Fundação Prêmio 

Nacional da Qualidade FPNQ, para a elaboração do relatório anual de gestão do projeto 

Excelência na Pesquisa Tecnológica da Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa 

tecnológicas ABIPTI. 

• Contratação de empresa especializada para a implantação do Sistema da Qualidade em 

três laboratórios do Instituto segundo ISO GUIA 17.025. 

• Criação de um comitê para acompanhamento da implementação do projeto. 

• Conclusão da implantação do sistema da qualidade no Laboratório de Filmes 

Dosimétricos. 

• Estudos de viabilidade para implantação de um serviço de atendimento ao cliente. 

• Realização de pesquisa de clima organizacional. 

• Emissão do segundo relatório anual de gestão para a ABIPTI. 

• Inclusão de novos desafios na avaliação de desempenho dos servidores, inclusive dos 

chefes, com relação a resultados nas iniciativas pela qualidade nos departamentos e 

divisões. 

 

Portanto, a situação aqui assinalada apresenta uma evolução do quadro apresentado nas 

duas primeiras etapas da pesquisa, quando essa nova postura do instituto se apresentava com 

expectativas, algumas pontuais , como os quadros-resumo podem comprovar e outras difusas 

em meras aspirações, ou subliminarmente presentes em algumas falas.  

A volta ao campo, nesse terceiro momento, correspondente à situação atual, esclarece 

que não se trata de distorções no estudo, mas de constatações sobre reações dinâmicas que se 

mostram concretamente, nesse momento, na gestão organizacional do IRD.  

Enquanto esse estudo esteve preocupado com a interpretação do estilo gerencial em 

um dado momento, a administração prosseguiu se desenvolvendo para o atual estágio. Por 

essa razão, é possível perceber que não há descolamento entre as etapas de buscas e de 

conquistas do Instituto como se fossem meras sucessões de "agoras", isto é, como uma 

seqüência desarticulada de ações (FRAGA, 1994, p.14) entre os diversos períodos da vida do 

IRD, tanto nos limites deste estudo ou de períodos anteriores. O Instituto não é um mero 

evento, ele é uma organização, com história e continuidade que o institucionaliza. Nestes 
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termos, o tempo do Instituto tem a densidade do tempo fenomenológico, segundo o qual, o 

passado, por ser passado não deixa de existir, e porque cada presente reafirma a presença do 

todo (FRAGA, 1994, p. 359), o que de alguma forma contribui para que o porvir possa seguir 

o sentido da melhoria constante.  

O reconhecimento dessa dinâmica motivou o terceiro momento de retorno ao campo, o 

que é coerente com a complementação metodológica fenomenológica de ir pesquisando à 

medida que a inserção no campo exige. A realização de novas entrevistas possibilitou que o 

momento atual se mostrasse mais claramente como um avanço.  

 

Quadro 16  Pontos comuns nas entrevistas e a relação com a teoria da qualidade 

Questões Respostas atuais Respostas anteriores A teoria de Deming 

Avanços pela Qualidade Há evidências objetivas do 
progresso 

Expectativas, críticas e 
sugestões. 

Melhorias constantes 

O que caracteriza indícios 
anteriores desses avanços 

Persistência, Disposição 
para indicar dificuldades 

Aspirações, desejo de 
contribuir, embora, por 
vezes tímidos. 

A alta administração deve 
demonstrar comprometi-
mento com a transforma-
ção  

A que se deve os avanços 
constatados no momento 
atual ? 

Envolvimento direto da 
alta administração, busca 
pelo engajamento de todos 
e incentivo a um estilo 
gerencial de ação pró-
resultados  

Indícios de expectativas de 
que essas iniciativas ocor-
ressem.  

A alta administração deve 
agindo em prol do enga-
jamento pela Qualidade 

O que deve ser feito para 
manter a auto-estima das 
pessoas e favorecer pro-
gresso contínuo ? 

Valorizar, treinar, envol-
ver os servidores e acom-
panhar e avaliar o proces-
so, envolver número cres-
cente de setores incluindo 
a administração. 

Conscientizar e envolver 
os servidores favorecendo 
a  

participação de todos, os 
confiantes e os mais céti-
cos. 

Instituir educação pela 
qualidade na organização; 
além de treinamento técni-
co o auto-aprimoramento. 
Qualidade tem que cobrir 
todos os setores e incluir 
as pessoas. 

 
Os depoimentos a seguir, objetivam enriquecer a síntese apresentada no quadro que 

relaciona a postura demingniana com as últimas entrevistas, conforme foi realizado com as 

primeiras. 

 

Como já vínhamos tentando implementar a ISO, num processo isolado, o fato da 

Instituição, como um todo, desejar o processo , foi muito importante para o 

incentivo da equipe. Parecia que estávamos finalmente sendo ouvidos . É claro , que 
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é muito difícil conseguir que todos e tudo sejam realizados com 100% de acerto , 

pois sabemos que é um processo difícil e longo. 

 

Na minha forma de ver já havia indícios antes. Há algum tempo a direção do IRD 

vem tentando “forçar” esses avanços, e com o apoio do próprio MCT e com o 

advento do ingresso do IRD na ABIPTI, o processo teve que ir em frente. Esse 

processo de convencimento e amadurecimento parece ser demorado mesmo e talvez 

esse tenha sido o tempo necessário para chegarmos ao ponto de realizar alguma 

coisa concreta neste sentido; portanto me parece que ele já vinha se desenvolvendo. 

 

A continuidade no processo obriga a revisões constantes de todas as etapas, 

permitindo uma melhoria contínua." 

 

Parece que nos últimos 6 meses o processo da qualidade deu uma arrancada, 

chegando a ponto de conseguirmos ter um laboratório certificado muito em breve; 

apesar de não estar dentro do comitê atual da qualidade, tenho a impressão que o 

grupo que o compõe está realmente engajado, portanto será menos difícil concluírem 

o que está estabelecido para os próximos passos. 

 

Para o sucesso de um projeto de implementação de um Sistema de Gestão da 

Qualidade é necessário um ambiente favorável onde exista motivação em trabalhar 

com o tema Qualidade, o hábito de registrar apropriadamente o trabalho realizado e 

demonstrar que os resultados obtidos satisfazem a padrões previamente definidos. 

Isto é, de modo resumido, o que se poderia chamar de ”cultura da qualidade“. A 

maioria dos laboratórios possui esta cultura. Era necessário apenas organizar e 

documentar o trabalho já de modo a atender os requisitos da Norma ISO/IEC 17025 

"Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração.  

 

Próximos passos previstos nas diretrizes do IRD para o programa da qualidade  

• Investir na formação de recursos humanos em Qualidade. 

• Valorizar os laboratórios que já possuem Sistemas da Qualidade implantados. 

• Estimular as áreas de apoio a documentar procedimentos. 

• Implementar qualidade na área de fiscalização e estender o programa para todas as 

atividades. 
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Sugestões  

Foi possível perceber, como uma característica dos depoimentos, o impacto das 

mudanças freqüentes de postura, de objetivos e de metas na administração pública, em 

decorrência de mudanças políticas freqüentes. Referindo-se a diversas conjunturas políticas, 

enfatizando o governo, em determinado período (1992-1994), os depoimentos confirmam os 

desafios específicos do setor público, citados por Fraga (1996, p. 100-101) sobre como lidar 

com “o que Deming considera fundamental à GQ: a constância de propósitos”. Na verdade, 

trata-se do que Boshken denomina metapolítica (metapolicy) (FRAGA, 1996, p. 100-101, 

apud PAR, 1994, p.305):  

• o emaranhado de políticas governamentais, uma fonte de inconstâncias; 

• a cultura da rotatividade no setor governamental; 

• o fato do aumento de clientela não significar aumento de recursos; 

• a questão ética implicada na relação entre qualidade e quantidade (para que e para quem). 

 

Essas permanentes e grandes dificuldades para manter um rumo em direção a 

melhorias constantes são e serão a rotina da administração pública que optar pela qualidade. 

Daí a necessidade de longo prazo, da compreensão da missão da CNEN/IRD e do 

engajamento das pessoas em torno dos propósitos e ações que lhes confira sustentação. Uma 

organização que conta com técnicos de formação aprimorada precisa investir na educação 

pela qualidade, de acordo com a visão demingniana e com os fundamentos do Kaizen. 

Na verdade, um estilo gerencial que reconheça e assuma a postura de que a Qualidade, 

tal qual a Educação não é um patamar a ser atingido, mas a busca permanente de novos 

patamares de melhoria, será uma condição vital à implementação e manutenção da Qualidade. 

Neste ponto, é possível a leitura do sentido fenomenológico dessa proposta: Qualidade 

e Educação são em aberto porque são essenciais do humano. 

Um posicionamento para o IRD sobre a constância de propósitos 

O objetivo de apresentar sugestões para a gestão no IRD, a partir desse estudo, visa 

atender a uma característica de conotação reinvidicatória que apareceu sistematicamente nos 

depoimentos e nos questionários.  

Em alguns momentos, essa característica apareceu de forma declarada na fala dos 

entrevistados e nas respostas aos questionários e formulários. Em outros momentos foi 

desvelada, ou seja, apareceu como um desejo pessoal implícito, como uma aspiração, como 

uma crença em uma administração bem sucedida, com base em uma postura proativa da 
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liderança e de uma gestão não apenas participativa mas conjunta isto é, gestão com os 

servidores e não sobre eles ou independente deles. 

Outro aspecto, também desvelado, é o carinho que os servidores demonstram ter pelo 

IRD, manifesto no orgulho de pertencer aos seu quadros e pelo desejo de participar de um 

“movimento” rumo à transformação. 

As sugestões estão fundamentadas nos “14 Princípios de Deming”. O que interessa, 

aqui, é apenas o primeiro princípio, “constância de propósitos,” por coincidir com as maiores 

aspirações dos servidores. 

Outra razão para a escolha do “primeiro princípio” demingniano, para as sugestões, 

visa a reforçar a tese de que a administração deve observar a relevância da adoção de uma 

postura proativa, como “base” para a transformação do estilo de gestão, sob pena de 

comprometer todo esforço de melhoria pretendido a longo prazo.  

Há nesse sentido, pelo menos, duas justificativas para apresentação de sugestões. A 

primeira, refere-se ao alerta do próprio autor, como posto no parágrafo anterior. A outra, 

considera-se relevante, por representar o sentimento de um universo significativo dos 

servidores do IRD. 

 

Constância de propósitos 

A constância de propósitos decorre, na opinião de Deming (1990), da natureza do 

posicionamento da alta administração em relação à gestão da organização. Para o autor, a alta 

administração deve estar envolvida e ocupada com o desenvolvimento da organização, no 

curto prazo, em questões tais como: investir em treinamento, equipamentos, instalações e 

condições gerais de operações para êxito nas atividades no cotidiano. Por outro lado, afirma o 

autor, a organização deve investir em pesquisa e formação de pessoal visando à sua 

sobrevivência a longo prazo. 

Sobre a preocupação da administração com o longo prazo é que incide o que o autor 

chama de constância de propósitos e que nas entrevistas e nos questionários aparece em 

expressões tais como: direcionamento, compromisso da administração, determinação da 

administração, distanciamento entre a base da hierarquia e a alta administração, liderança 

[visionária]. Essas expressões, além de conterem referências à providências para o cotidiano, 

eram proferidas com um “olhar,” um sentido de preocupação com a incerteza sobre o futuro.  

A prospecção do futuro: um posicionamento para o IRD 

Esse princípio demingniano significa, para o IRD, exercitar a antecipação do futuro, o 

que deve implicar a aceitação de obrigações, como apresentado a seguir: 
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a) Alocação de recursos para planejamento de longo prazo, incluindo considerações tais 

como:  

1) pesquisar novos produtos e serviços em áreas da radioproteção e seus desdobramentos 

conexos que possam ajudar as pessoas a viver melhor, materialmente, e que, de alguma 

forma, contribuam para o auto-sustento ou sobrevivência do Instituto, de acordo com a 

perspectiva da administração gerencial tratada na introdução deste relatório, e que justifique a 

razão de sua existência; 2) desenvolver novos métodos de produção para produtos e serviços 

visando, não somente, à inovação, como estratégia para atender às expectativas de um 

Instituto que tem como visão ser referência em sua especialidade, mas no sentido de prover, 

também, a otimização dos atuais processos; 3) pesquisar novas qualificações profissionais a 

serem exigidas; 4) desenvolver estudos sobre a necessidade de treinamento e retreinamento de 

servidores para os novos processos e metodologias de trabalho, e treinamento para os chefes, 

para prover condições suficientes para o exercício da liderança; 5) estudar os custos de 

produção incluindo-se os serviços e estabelecer requisitos de desempenho visando à sua 

redução através da otimização dos processos; 6) desenvolver estudos sobre a satisfação da 

força de trabalho, dos usuários dos serviços internos, do perfil e satisfação dos clientes, 

fornecedores e parceiros, e propor meios para atendimento das expectativas.  

 

b) Alocação de recursos para a pesquisa e formação de pessoal: 

1) no IRD, o investimento em pesquisa deveria considerar estudos em radioproteção e em 

áreas de domínio conexo, por duas razões principais: por ser esta sua área de atuação, e pela 

vocação do Instituto em desejar e trabalhar no sentido de elevar-se à condição de instituição 

de referência em sua especialidade, a “marca IRD”, anteriormente referida; 2) estabelecer 

linhas de pesquisas. Além do incentivo, já existente, aos cursos de especialização, mestrado e 

doutorado, seria oportuno orientar a formação de pessoas para os prováveis objetivos futuros.  

 

c) Melhoria contínua: 

Refere-se a uma atividade que não tem fim: melhorar constantemente o projeto dos 

bens e dos serviços a serem produzidos. Essa melhoria contínua deve atender ao 

posicionamento da missão institucional do IRD sendo que, esta, deve ser alvo de atualização 

permanente, para adequar-se ao contexto onde o Instituto desenvolve suas atribuições 

específicas.  

Aqui, relembra-se um alerta de Deming  
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... é bastante fácil para uma organização ir ladeira abaixo e desaparecer do mercado 

fazendo o produto ou prestando o serviço errado, mesmo que todos os membros da 

organização se desincumbam de suas tarefas com dedicação, utilizando métodos 

estatísticos e todos os demais instrumentos propiciadores de eficiência (DEMING, 

1990, p. 20). 

 

Acredita-se que o esforço do IRD para um caminhar nessa direção, como 

posicionamento inicial, pode favorecer um aspecto essencial da gestão: a credibilidade. A 

credibilidade pode representar o sentido, a direção que os servidores necessitam para adotar a 

postura do envolvimento, do engajamento nos objetivos, programas e metas do IRD.  

Esse posicionamento e a adoção de postura gerencial correspondente, de acordo com 

os Princípios de Deming, podem significar caminho aberto para a introdução e manutenção de 

uma nova filosofia de gestão (Qualidade). Podem significar, ainda, uma nova forma de se 

viver e trabalhar no IRD com toda dinâmica de mudança oriunda do ambiente externo, isto é, 

a auto-suficiência das organizações públicas difundida pelo Governo, a orientação para 

resultados e sua contrapartida, a exigência do engajamento dos servidores nos objetivos e 

metas sob a nova perspectiva gerencial.  

A “constância de propósitos” tem objetivos organizacionais claros na teoria 

demingniana. Para Deming (1990), o sentido da prospecção do futuro deve atender a, pelo 

menos, dois princípios: 1. a manutenção do cotidiano organizacional, que implica qualidade 

do produto/serviço, custos e controle de produção, orçamentos, serviços e relações públicas 

(Deming, 1990, p.19) e 2. o problema de amanhã, isto é: a busca do aprimoramento 

organizacional contínuo, objetivando a permanência da posição competitiva da organização 

face às mudanças e exigências do mercado, considerando os clientes, fornecedores, acionistas 

e interessados. Mas o ponto central que sustenta a “tese” demingniana é o desempenho 

esperado das pessoas que trabalham na organização. 

 

Práticas ortodoxas na avaliação de desempenho 

Na opinião de Deming, de nada adianta um estudo detalhado sobre as possibilidades 

futuras para os negócios da organização se seus dirigentes não conseguem medir, com 

suficiente extensão, o impacto de tais exigências de mudanças para os funcionários e, mesmo, 

se estes estariam aptos a responder aos desafios emergentes. Nesse sentido, a “constância de 

propósitos” deve ter um forte componente humano, onde o desempenho dos funcionários 

passe a constituir um fator imperativo. 
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Sobre avaliação de desempenho, Deming (1990; 1997) faz uma longa digressão a 

respeito do sistema educacional norte-americano e tece considerações sobre a importação das 

práticas esportivas para o desempenho das pessoas nas organizações.  

Na educação, afirma o autor, “a nota é apenas a avaliação feita por alguém sobre os 

resultados obtidos pelo aluno em uma escala arbitrária” (DEMING, 1997, p.115), para em 

seguida questionar se, com o resultado, é possível prever o desempenho futuro do aluno nos 

negócios, no governo e, mesmo, como professor.  

Com relação ao esporte, o autor afirma que as organizações adotaram a prática de 

premiar os melhores, os vencedores. No esporte, são poucos os vencedores e, da mesma 

forma, nas organizações aparecerão poucos ganhadores. A contradição é que, não sendo uma 

competição esportiva, as organizações tendem a humilhar seus colaboradores ao estabelecer o 

sistema de classificações característico das competições esportivas.  

Para tornar evidentes, e de forma abreviada, as postulações sobre métodos de avaliação 

de desempenho, apresenta-se, a seguir, um exemplo citado pelo autor, extraído do 

Departamento de Estatística do governo norte-americano, em outubro de 1991. 

 

Quadro 17 Um exemplo de quantificação da avaliação de desempenho 

Nota Porcentagem 

A 

B 

C 

D 

20 

30 

30 

20 

Total 100 

  

Outro ponto destacado como relevante, por Deming, sobre avaliação de desempenho, é 

a natureza do ser humano. Para o autor, o homem nasce com potenciais como: auto-estima, 

dignidade, cooperação, curiosidade e alegria de aprender, que são fortes no início da vida, 

mas que tendem ao desaparecimento gradativo, em conseqüência dos métodos tradicionais de 

educação e de administração, incluindo-se aí as práticas de avaliação de desempenho com 

base em atividades desenvolvidas fora do contexto organizacional. 

O sentido do princípio da “constância de propósitos” se manifesta no sentido de o 

homem ser o centro da reflexão organizacional, para onde devem convergir os esforços sobre 

melhoria contínua dos processos, produtos, satisfação dos clientes e dos acionistas. O ponto 

central do desenvolvimento humano na organização é a educação como meio de manter uma 
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força de trabalho apta à adaptação a um mundo em constante mudança e com permanente 

elevação da auto-estima. 

Por outro lado, a postura da administração com relação a avaliação de desempenho 

visando resultados organizacionais, carece de um sentido pragmático, com especificações 

claras e definições operacionais, para fornecer, à força de trabalho, comunicabilidade 

suficiente para a obtenção de seu engajamento. 

 

Definições operacionais para avaliação de desempenho 

Para que se concretize a expectativa de que o IRD venha a contar com gerentes 

engajados na melhoria da articulação das pessoas em torno da conquista das ISO , dentro do 

próprio setor e entre os diversos setores que compõem a CNEN, será necessário reportar à 

preocupação demingniana com “definições operacionais, conformidade e desempenho”. Isso 

porque de nada adiantaria estabelecer que as pessoas devam, por exemplo, “empreender os 

melhores esforços” naquela direção.  

Deming esclarece que não existe valor real para “melhores esforços” ou “bom, 

confiável, seguro”, logo, isso não tem significado comunicável (1990, p. 206). Por essa razão, 

uma definição operacional será fundamental para que os propósitos sejam postos em prática. 

Definições operacionais, diz aquele autor, “são vitais para advogados, vitais aos 

regulamentos do governo, vitais para padrões industriais” e continua, exemplificando a 

necessidade das mesmas, enfatizando os serviços e questionando: “o que é cuidado?, o que é 

cuidado devido?”, ou “o que é limpo?” para cada atividade (DEMING, 1990, p. 217, 213). 

Isso não significa que os chamados intangíveis devam ser ignorados no desempenho 

gerencial, mesmo porque eles trazem impactos ao humano e a suas organizações 

concretamente como, por exemplo, sensibilidade para antever possíveis conflitos. Mas o que 

puder ser acessado com precisão, deverá sê-lo e é quando as definições operacionais fazem o 

mesmo papel dos objetivos operacionais na educação, isto é, possibilitam medir para dar mais 

consistência à avaliação. 

Neste ponto, um sistema de avaliação de desempenho baseado em definições 

operacionais e não, apenas, em conceitos – pois estes necessitam de definição operacional 

para conferir-lhes significado comunicável – e que empregue critérios de julgamento é o 

caminho sugerido rumo à Qualidade na busca de qualquer das ISO (DEMING, 1990, p. 206). 

Todavia, para que esse instrumento de gestão contribua para a Qualidade, é preciso que 

as pessoas sejam respeitadas, que a avaliação não assuma o sentido de uma sentença, mas de 

um feedback.  
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IV. BREVE RETROSPECTIVA E CONCLUSÕES POSSÍVEIS 

 

4.1. Retrospectiva e reflexões 

Realizando uma breve retrospectiva em direção a uma reflexão final, percebe-se que, 

na introdução deste relatório de pesquisa, caracterizou-se como imperativo a ação 

governamental no sentido de introduzir na administração direta do governo federal a chamada 

“administração pública gerencial”. Abordou-se, a seguir, a antecipação de alguns institutos de 

pesquisa em adotar alguma abordagem da Qualidade. O que se encontrou, naquele momento, 

foi o desafio da obtenção do engajamento das pessoas nos programas da Qualidade como 

condição de sua sustentação a longo prazo. 

Na contextualização que se fez, há referências sobre a necessidade de compreensão da 

filosofia da Qualidade, para a apropriação mais adequada de sua proposta, a fim de evitar o 

viés da ênfase ou prevalência do instrumental técnico em detrimento da postura das pessoas 

tanto no interior da organização quanto no relacionamento da organização com o cliente. 

Há, também, referências sobre a natureza do serviço público, regime jurídico, sobre o 

atual sistema de avaliação dos funcionários públicos federais, restrições legais e a expectativa 

de conscientização dos servidores sobre seu papel orientado para o “servir público”, como 

fator crítico para a obtenção de seu engajamento. 

Abordaram-se as expectativas sobre o engajamento das pessoas na perspectiva da ISO 

9001/2000 e sua interface com os critérios do Prêmio Nacional da Qualidade, para estabelecer 

uma possível relação entre essas abordagens, a teoria da Qualidade e o engajamento das 

pessoas no IRD, extraindo-se daí as características que devem permear o estilo de gestão 

adequado e ainda um esboço de seu sentido. 

Sobre a teoria da Qualidade, foi interpretada como uma filosofia de vida, uma postura 

da administração que vai além da perspectiva técnica, extrapolando-a para um modo de vida 

organizacional cujo sentido é a melhoria permanente, tanto na gestão dos processos 

organizacionais quanto no relacionamento humano interno e externo da organização. 

Em seguida, apresentou-se alguns princípios, inspirados em Deming (1990), os quais, 

relacionados às expectativas e vivências apreendidas nas entrevistas, podem construir um 

caminho orientado para a transformação do estilo gerencial no IRD. A seguir algumas 

conclusões.  

O estudo proposto teve seu foco centrado no estilo gerencial. As questões levantadas e 

interpretadas sinalizaram para aquilo que se convencionou chamar aqui de “marca IRD”, isto 

é, uma intenção implícita e algumas vezes explicitada verbalmente pelos servidores, em 
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projetar o IRD como referência entre seus pares. Foi constatado que há uma cultura técnica 

bastante difundida no Instituto que favorece a expectativa de tornar-se uma instituição de 

referência nacional. 

A pesquisa possibilitou perceber que essa cultura chamada high tech tem prevalecido, 

independentemente das mudanças no ambiente de trabalho ou da troca de pessoas na alta 

administração e nas gerências. Foi possível encontrar essa postura, voltada para o 

conhecimento técnico, tanto entre profissionais que já se aposentaram, quanto naqueles que 

mais recentemente ingressaram nos quadros do IRD, o que alimenta a cultura high tech. 

Por outro lado, trata-se de uma organização vinculada ao governo federal e que, 

portanto, está inserida no contexto da administração burocrática, o que contrasta com a 

proposta da administração pública gerencial, referida na introdução deste relatório.  

Assim, seria interessante o desenvolvimento de um estudo científico antropológico 

com complementação fenomenológica que pudesse dar conta da cultura organizacional do 

IRD, onde as seguintes variáveis, entre outras possíveis, fossem consideradas e relacionadas: 

cultura administrativa, cultura técnica e sentido fenomenológico.  

Acredita-se que o estabelecimento de uma possível relação entre tais variáveis poderia 

contribuir para o conhecimento científico ao sinalizar características comuns sobre a gestão de 

institutos de pesquisa e a indicação de caminhos promissores para a administração sobre o 

relacionamento humano, entre a gerência e servidores em organizações públicas, que sejam 

úteis para sua projeção em longo prazo. 

 

Operacionalização dos conceitos 

A teoria da Qualidade, com Deming e com Crosby, sinaliza a importância de traduzir 

o desejo da liderança em conceitos operacionais para os membros da organização. Em alguns 

momentos, nas entrevistas e nos questionários, verificou-se a necessidade de 

operacionalização dos conceitos referentes à Qualidade no IRD. Trata-se não somente da 

necessidade de familiarização com os conceitos, propriamente, mas de uma necessidade 

premente de situar-se, no tempo e no espaço, sobre participação, para concretização das 

metas.  

O quadro a seguir oferece uma visão, em perspectiva resumida, das questões mais 

presentes sobre definição operacional. Na coluna um, estão as referências às indagações dos 

servidores; na segunda coluna, estão os significados daquelas indagações, segundo a teoria da 

Qualidade, e na coluna 3, encontram-se sugestões do que poderiam significar para o IRD. 
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Quadro 18  Relação entre definições conceituais e operacionais da GQ 

1 2 3 

Questões Como é para a teoria O que pode significar para o IRD (con-
ceito operacional) 

O que é qualidade para o 
IRD? 

Um produto ou serviço possui 
qualidade quando ajuda alguém e 
usufrui de um mercado sustentável 
e positivo. 

 

Quando seus produtos e serviços ajudarem 
materialmente seus clientes e, simultanea-
mente, cumprirem seu papel institucional-
legal e quando forem capazes de cobrir, 
com receita própria, uma margem signifi-
cativa dos custos de seu financiamen-
to/investimento. 

Como assegurar a qualidade 
nos processos organizacio-

nais? 

Com o desenvolvimento e implan-
tação de um Sistema de Garantia 
da Qualidade (SGQ) e a adoção 
dos critérios de excelência do 
Prêmio Nacional da Qualidade 
(PNQ). 

§ Desenvolver e implantar um SGQ 
com base na NBR ISO 9000.  

§ Adotar os critérios do PNQ e a postura 
de liderança correspondente. 

O que pode significar um 
viés da qualidade? 

Ser eficiente mas não ser eficaz. Ter um bom SGQ e critérios do PNQ, 
amparados por um excelente trabalho de 
auditoria e de verificação, e não conseguir 
realizar, a custos compatíveis, os resulta-
dos planejados. 

Como fugir do viés? Adotar as práticas e exercitar a 
postura da Gestão pela Qualidade 
(GQ). 

Promover a transformação do estilo de 
gestão com base nos 14 Princípios de De-
ming (1990;1997). 

O que sustenta a GQ a longo 
prazo? 

Constância de propósito. Desenvolver meios para exercitar a anteci-
pação do futuro e adotar a postura de lide-
rança. 

Como obter o engajamento 
das pessoas? 

Humanizando a gestão. § Estabelecer a constância de propósi-
tos. (ver cap. 11) 

§ Dar às pessoas condições de sentirem 
orgulho de seu trabalho de modo a extrair 
delas a motivação intrínseca. 

§ Adotar postura adequada com este 
posicionamento. 

§ Treinar e educar as pessoas. 

 

Algumas recomendações do pesquisador compartilhadamente com os sujeitos. 

Por fim, convém elencar as características básicas que podem permear a administração 

no IRD, segundo a percepção dos servidores. 

• Visão humanista da gestão, sem prejuízo da visão técnica necessária aos processos de 

trabalho. 

• Decisões descentralizadas.  

• Um sistema de informações mais próximo das necessidades das pessoas no 

• trabalho. 
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• Maior ênfase na comunicação formal. 

• Maior ênfase em educação e treinamento sobre relacionamento humano e motivação das 

pessoas no trabalho. 

 

Da mesma forma, seria interessante ressaltar aquilo que o IRD já possui como 

características essenciais que o mantém na fronteira do conhecimento em sua área de atuação 

e que serve como paralelo à emergente necessidade de desenvolver características 

organizacionais que contribuem para o desenvolvimento da gestão. 

• Cultura técnica bastante difundida – internalizada (dispensa esforço adicional para 

continuar progredindo nessa área). 

• Alto nível de especialização técnica de reconhecimento internacional (facilita 

intercâmbios). 

• Grande capacidade de organização e de mobilização de pessoal na área técnico-científica 

em torno de atividades técnicas (já há uma pré-disposição nesse sentido – uma 

singularidade do IRD desde sua fundação). 

• Experiência e vivência em postura técnica e ensino profissionalizante (satisfaz a 

necessidade de atualização permanente). 

• Por outro lado, há algumas características das ações administrativas nas quais, segundo a 

visão dos servidores, o IRD deve efetuar melhorias: 

• Formalização do fluxo operacional das atividades do IRD - macroprocessos e as 

atividades decorrentes (gestão por processos). 

• Definição de atribuições e responsabilidades ( as pessoas precisam saber, exatamente, o 

que o IRD espera delas). 

• Planejamento e coordenação em gestão de processos administrativos (não somente nas 

atividade de apoio, mas em todo o IRD – seria a institucionalização da gestão). 

• Educação e treinamento em gestão de pessoas (ênfase em integração, comunicação, 

informação, gestão de processos). 

• Instituição de indicadores de clima organizacional (satisfação e bem-estar das pessoas). 

 

Neste momento é oportuno deixar aqui em aberto uma questão a investigar 

futuramente:  
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Até que ponto as diferenças em estilos, caraterísticas e competência no IRD estariam 

sendo tratados como alternativas ou como possibilidade de administrar a organização como 

ela é concretamente, articulando essas diferenças subculturais para um esforço comum? 

 

4.2 - Conclusões possíveis em três diferentes dimensões.  

No plano operacional 

Constatou-se, nas entrevistas, que os servidores fazem referência à centralização do 

processo decisório e sobre o qual consideram algumas das implicações decorrentes como um 

certo prejuízo para suas aspirações profissionais, despertando um sentimento de 

distanciamento entre a base e a cúpula administrativa. Há expectativa sobre a possibilidade de 

se estabelecer um relacionamento mais próximo e promissor entre departamentos. Há 

manifestações dos servidores que revelam sua disposição e sugestões para alcançar esse 

objetivo.  

Essas questões indicam que há possibilidade para um repensar sobre a postura dos 

gestores do IRD em, pelo menos, duas direções apontadas nos depoimentos: quanto ao 

relacionamento dos servidores nas interfaces do trabalho que realizam e que envolve contatos 

entre Divisões de diferentes Departamentos e ainda, quanto à dicotomia entre as áreas técnica 

e administrativa.  

Sobre essa última, os servidores manifestaram inclinações do tipo: buscar 

identificação da natureza do processo administrativo e de apoio operacional, bem como 

trabalhar em prol de uma proposta de sua reestruturação. Finalmente, de atribuir-lhe um 

sentido estratégico em consonância aos objetivos e metas do IRD. 

Esses pontos levantados e sugeridos pelos servidores estão relacionados ao que 

Deming chama de “eliminar as barreiras entre departamentos” e de “melhorar constantemente 

o sistema de produção e de prestação de serviços”. 

A releitura das entrevistas e dos questionários e as vivências do pesquisador no campo 

possibilitaram encontrar impactos desse convívio na pesquisa, como percepções e 

expectativas dos sujeitos quanto à qualidade da gestão, especialmente em três aspectos, a 

saber: a) de que a técnica é fundamental e que esse é o ponto forte no Instituto; b) de que a 

gestão precisa alcançar o mesmo patamar de qualidade; c) de que o estilo gerencial é 

fundamental, incluindo habilidades de articulação e de comunicabilidade. 

Há, também, considerações sobre a presença de um certo desconforto relacionado ao 

nível de satisfação e motivação dos profissionais do IRD. Essa constatação pode ser ilustrada 

com o depoimento a seguir, tomado de um engenheiro: 
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“A alta especialização acaba se constituindo num problema para a administração 

porque esses profissionais demandam a manutenção de programas específicos para 

compensar seus desejos de realização profissional.”  

Identificou-se que essa constatação extrapola o desejo de satisfação e necessidade de 

motivação dos limites de um grupo específico e identificado como detentor de alta 

especialização, para todos os servidores, cada um a seu nível de atribuição e responsabilidade. 

Desvelou-se a expectativa de que todas as atividades no IRD sejam desenvolvidas de forma 

integrada, tanto para justificar a existência dos servidores nos diversos setores que constituem 

sua estrutura organizacional, quanto para seu engajamento, considerado uma condição 

essencial à introdução e implementação de novos programas, objetivos e metas. 

Sobre essa questão, o capítulo 3 apresenta sugestões para a gestão na CNEN e no IRD, 

com base no que Deming chama de “constância de propósitos”, um problema considerado 

fundamental por pesquisadores da GQ sobre o setor público. 

Neste ponto, é importante lembrar o interesse dos entrevistados pela integração de 

valores, quando o estilo de liderança pode desempenhar o papel fundamental de favorecer a 

emergência dos valores esperados, mas na prática. 

É possível concluir que esses são indícios de que a construção de uma verdade comum 

para a gestão do IRD esteja a caminho. Justamente em busca da intersecção de todas as 

verdades de que fala Merleau-Ponty sobre verdade polissêmica.  

 

No plano da gestão de pessoas 

A comunicação no IRD foi uma questão recorrente nos depoimentos. Embora haja 

reconhecimento da necessidade de prover melhores recursos para comunicação formal no 

Instituto, o que foi desvelado é que o desejo de comunicação eficiente passa pela exigência de 

transformação da postura dos chefes. Isto é, de uma postura orientada pela liderança de cunho 

educacional, como se verá a seguir. 

Deming afirma que o objetivo dos chefes deve ser o de ajudar as pessoas a lidar com 

máquinas e dispositivos e a executar um trabalho melhor, removendo as barreiras que as 

privam do direito de orgulharem-se de seu próprio desempenho. Essa postura que, segundo 

Deming, favorece o engajamento das pessoas, certamente deve esse benefício à melhoria da 

auto-estima, da autoconfiança, da satisfação de estar contribuindo. É o estilo de liderança que 

se auto-educa para favorecer a auto-educação do outro, a gratificação de todos, a 

produtividade e o cumprimento da missão pública do servir. 
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Convém ressaltar, que um sistema de comunicações, por melhor que seja, não 

substituirá a sensibilidade das pessoas e, menos ainda, uma relação onde as pessoas se sintam 

livres e sejam continuamente encorajadas a opinar e a implementar mudanças que julguem 

necessárias em seus ambientes de trabalho.  

Entretanto, a falta de um sistema de comunicação adequado agrava o sentimento de 

distanciamento que os servidores dizem sentir entre eles e a administração. Contribui para os 

desencontros possíveis que se verificam na cooperação entre Divisões, podendo promover um 

certo status para aqueles servidores que não se interessam tanto pelo Instituto.  

Todavia, fica sinalizada a necessidade de investimento no desenvolvimento da 

comunicabilidade e do relacionamento humano, em especial, em termos do cuidado da 

clientela interna, como solicita a teoria da Qualidade, para que a sua adoção frutifique. Há 

iniciativas nessa direção. 

A atenção às questões acima assinaladas pode ter implicações diretas para os seguintes 

pontos verificados nos depoimentos: 

• As pessoas se mostram interessadas em saber/conhecer o que faz o IRD. Porém, sentem-se 

alheias a vários projetos em desenvolvimento. 

• Os servidores envolvidos em atividades de apoio precisam conhecer como trabalham os 

servidores da área técnico-científica e vice-versa, num processo de interação produtiva, 

visando à construção de um espírito de cooperação e de engajamento. 

• A comunicação deve incluir, entre outros, especialmente aspectos relacionados à 

administração pública que sejam pertinentes à estrutura do IRD, considerando sua cultura 

administrativa.  

• O estilo gerencial deve estimular a auto estima das pessoas reforçando o que Deming 

propõe, isto é, os chefes devem remover as barreiras que privam as pessoas de seu direito 

de orgulhar-se de seu desempenho. “A possibilidade de realização profissional é algo mais 

significativo do que a existência de quadras de esportes e áreas de lazer. Proporcione à 

mão-de-obra a oportunidade de trabalhar com satisfação, e os indiferentes desaparecerão 

por pressão de seus colegas” (Deming, 1990, p. 64) 

• Desenvolver nos chefes a responsabilidade de conhecer os talentos e as limitações e 

restrições dos servidores em seus locais de trabalho, adequando a comunicação a cada 

caso. Esse ponto reporta ao fundamento fenomenológico da singularidade, seja da CNEN, 

do IRD, do contexto de cada chefia, ou de cada servidor em suas situações próprias. É 
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possível concluir que esses sejam indícios da construção de uma verdade comum na 

gestão do Instituto. 

 

No Plano Estratégico 

A expectativa por uma liderança que a TQT denomina visionária. 

 

4.3 - Conclusões complementares possibilitadas pela terceira inserção no campo. 

As últimas entrevistas que correspondem à última inserção no campo, apontam para o 

desenvolvimento de ações administrativas nas seguintes direções. 

• Estímulo a ações de liderança pela Qualidade,  

• Uma atual preocupação com melhorias que vai além de procedimentos e técnicas, 

prosseguindo no sentido de favorecer um sentimento de pertencer, que o servidor 

necessita para se manter motivado. Tal qual a teoria demingniana propõe, há indicações da 

compreensão de que o servidor necessita "sentir-se parte importante no processo". 

• Reconhecimento da importância do engajamento das pessoas para o alcance de objetivos o 

que implica um estilo gerencial com ações que reconheçam e valorizem a participação e 

as contribuições das pessoas.  

• Mobilizar as pessoas no sentido de compreender o IRD situado no mundo globalizado. 

•  Presença de valores que podem ser desenvolvidos com educação para a  qualidade, em 

todos os níveis gerenciais e de funcionários em geral. Essa postura está relacionada à 

qualidade das pessoas, de atitudes comprometidas com o atual momento da organização e 

com sua missão. 

• Discurso manifestando confiança de que essa postura, na prática, agrega valor ao trabalho 

de todos. 

 

Quadro 19 - Resumo das conclusões: pontos específicos a partir de questões recorrentes. 

PERCEPÇÕES PONTOS POSITIVOS 

1 Um certo distanciamento entre a base e a cúpula 
organizacional. 

Expectativa de realizar essa aproximação e disposi-
ção para fazê-lo. Indícios nessa direção 

2 Necessidade de articulação entre departamentos 
independente de ser área técnica ou administrati-
va. 

Depoimentos sugerem rever essa situação no sentido 
de trabalhar conjunta e estrategicamente. Iniciativas 
em implementação   

3 Dificuldades no fluxo da comunicação interna. Reivindicação de melhorias nessa direção. 

Coincidência entre diferentes níveis. 
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PERCEPÇÕES PONTOS POSITIVOS 

4 Distanciamento de alguns grupos quanto à obje-
tivos de alguns projetos. 

Interesse em participar. Algumas manifestações atu-
ais. 

5 Necessidade de conhecimento mútuo sobre as 
diferentes atividades no Instituto. 

Expectativa de interação produtiva entre área técnica 
e administrativa. Início de articulação. 

6 Cultura própria da administração pública. Necessidade de adequação ao estilo e à dinâmica do 
IRD. Necessidade de estudo. 

7 Servidores e alta administração percebem a ne-
cessidade do engajamento de todos. 

Sinalização da alta administração no sentido de am-
pliar e intensificar ações pró engajamento das pesso-
as. Iniciativas emergindo.  

8 Forte busca por transformação. Possibilidade de concretização devido à presença de 
orgulho de pertencer encontrado nos servidores em 
geral. 

 

 

A formação técnica de Deming não bloqueou sua 

sensibilidade. Ele compreendeu que a técnica só tem sentido 

com a educação das pessoas na gestão. 
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ANEXO A 

Questionário I (fase exploratória) 

 

1. O que você entende por Qualidade (Qualidade Total e ISO 9000)? 

2. O que você entende por Qualidade no IRD? 

3. O que você entende por Qualidade no seu setor de trabalho? 

4. Quais são os meios que você julga fundamentais para que a Qualidade seja  

implantada e mantida no IRD? 

5. Que atitudes e comportamentos você acha fundamentais para iniciar a  

implementação e manutenção da Qualidade no IRD? 

6. Qual seria sua contribuição? 

7. Qual é a sua maior preocupação profissional no momento? 

8. Qual é a missão do IRD? 

9. Quais são os serviços que o IRD presta? 

10. Quem são os clientes do IRD? 

11. Quem são os clientes do seu trabalho? 

12. Quais são as dificuldades encontradas no desempenho de suas atividades? 

13. O que você julga que deve ser feito para melhorar? 

14. Espaço livre para manifestação de temas relacionados à implementação da Qualidade no 

IRD que sejam de seu interesse. 
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ANEXO B 

Questionário II (fase exploratória) 

 

Nas questões 1 a 4, enumere até três a seqüência que você julgar mais adequada. 

 

1. Em sua opinião uma definição para Qualidade seria ? 

 

(  )  Garantir que um trabalho seja realizado sempre da mesma forma. 

(  )  A expectativa de que um serviço ou produto sejam realizados da melhor forma. 

(  )  Uma postura e um compromisso em relação às pessoas e ao trabalho. 

(  )  Melhoria nos processos da empresa. 

(  )  O que permite certificar os procedimentos e seu fiel cumprimento. 

(  ) O que propicia o estabelecimento de relações de reciprocidade na organização, e en-

tre ela e seus clientes e fornecedores. 

 

2. Sobre a Qualidade no IRD. 

 

(  )  Garante que as atividades no IRD atinjam padrões de excelência a nível 

internacional. 

(  )  Permite desenvolver e aperfeiçoar, continuamente, a organização e as relações de 

trabalho. 

(  )  Depende da definição de políticas e ênfase no relacionamento humano. 

(  )  Consegue padronização de normas e controle de procedimentos. 

(  )  Pode ser obtida com a conscientização das pessoas através do treinamento e da 

educação. 

(  )  Deve buscar satisfação total dos clientes. 

 

3. Quais são os meios que você julga fundamentais para que a Qualidade seja 

implantada e mantida no IRD ?  

 

(  )  Determinação da alta administração e comprometimento de todos os níveis 

hierárquicos. 

(  )  Divulgação dos resultados obtidos com a Qualidade e disseminação da comunicação.  



117 

 

(  )  Liderança, engajamento, e informação sobre Qualidade para as pessoas e em todos 

os níveis. 

(  )  Internalização das políticas e diretrizes gerais, da Missão, Visão e Valores do  IRD, 

bem como promover a conscientização sobre os serviços prestados. 

(  )  Elaboração de procedimentos. 

 

4. Que atitudes e comportamentos você julga fundamentais para que a Qualidade seja 

implantada e mantida no IRD ?  

 

(  )  Interesse pelo assunto e a noção de sua importância tanto para nós profissionais 

como para a sobrevivência do IRD. 

( )  Planejamento para implementação das ações administrativas e reconhecimento dos 

esforços individuais e coletivos dos funcionários. 

( ) Promover a realização de seminários internos sobre o processo administrativo no 

IRD e sobre normas e procedimentos. 
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ANEXO C 

Roteiro para realização das entrevistas 

 

1. Conversar com os chefes a respeito de seus cargos, sobre os aspectos do trabalho 

gerencial, considerado por eles, mais fáceis e mais difíceis e como eles lidam com as 

facilidades e/ou dificuldades.  

 

a) O cargo na perspectiva do relacionamento com os subordinados: o processo de 

comunicação, de decisão, de retornos (feedback) em relação à rotina. 

b) Idem para uma atividade nova no IRD cuja responsabilidade recaia sobre seu 

departamento/divisão. 

c) O processo de avaliação de desempenho, e de identificação da necessidade de 

educação (técnica/gerencial) e de treinamento para o pessoal das áreas técnicas e de 

apoio.  

 

2. O cargo na perspectiva institucional: participação nas definições dos objetivos gerais e 

específicos para o IRD e a transferência de tais definições para as ações no nível do 

departamento/divisão. 

 

3. Sobre a Qualidade o respondente seria encorajado a falar sobre a importância da 

Qualidade no seu departamento/divisão, onde pretende chegar e o que está fazendo para 

alcançar tais objetivos. 

 

4. Num outro momento os respondentes serão encorajados a falar de forma mais específica 

sobre os meios que pretende utilizar (ou que tem utilizado) para alcançar os objetivos da 

Qualidade no seu departamento/divisão:  

a) Que tipo de treinamento e educação; o processo de conscientização e de 

comunicação e meios para a internalização das políticas e diretrizes gerais do 

departamento tais como missão, visão, valores. 

b) Definição de atribuições e de responsabilidades em todos os níveis para o 

departamento/divisão. 

 


