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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado é o resultado de estudos elaborados sobre a Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), na perspectiva da modelagem e do desempenho 

organizacional e tem como objetivo responder à seguinte questão: Até que ponto a atual 

modelagem organizacional da CNEN facilita ou dificulta o alcance do desempenho 

organizacional? 

 

A pesquisa foi motivada primeiro pela importância da CNEN no desenvolvimento 

científico e tecnológico do país.  Segundo, porque a CNEN  é uma organização pública 

bastante peculiar pela sua história de insulamento burocrático e pela complexidade da sua 

modelagem organizacional, tanto no que se refere à diversidade dos institutos de pesquisa 

que estão integrados à CNEN quanto no que se relaciona com as múltiplas e diferenciadas 

atribuições legais da instituição.  

 

Estudar a modelagem organizacional de uma organização tão complexa como a CNEN foi 

uma decisão com a finalidade de contribuir para uma melhor compreensão das diversas 

variáveis organizacionais que envolvem a instituição, visando subsidiar futuros projetos 

internos que tenham como objetivo a melhoria do desempenho organizacional. 

 

A pesquisa está estruturada em sete capítulos. O primeiro explicita seus objetivos, a 

metodologia empregada e sua relevância. O segundo fornece base teórica para  melhor 

entendimento do problema a ser tratado, com uma análise da modelagem organizacional e 

suas vertentes teóricas de arquitetura, improvisação e equalização. No terceiro capítulo é 

feita uma análise histórica do desenvolvimento do setor nuclear brasileiro para ajudar na 

compreensão da atual modelagem organizacional da CNEN. O quarto descreve a atual 
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modelagem organizacional da CNEN que foi o objeto de análise desta dissertação. O 

quinto apresenta a estrutura e os procedimentos da pesquisa de campo. No sexto capítulo 

são apresentados os resultados e a análise da pesquisa de campo. Finalmente, o sétimo 

capítulo consolida as conclusões do estudo e apresenta algumas sugestões para uma agenda 

de futuros estudos sobre o tema. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo verificar se a atual modelagem organizacional da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) facilita ou dificulta o alcance do desempenho 

organizacional.  Para possibilitar a análise, os meios utilizados foram as pesquisas 

bibliográfica, documental e de campo. O levantamento bibliográfico permitiu concluir que 

há uma necessidade de se buscar um equilíbrio entre as vertentes objetivista e subjetivista 

da teoria da modelagem organizacional. A pesquisa documental forneceu elementos que 

possibilitaram compreender as fases principais do desenvolvimento da CNEN no decorrer 

do tempo e que explicam a atual modelagem organizacional. Por fim, a pesquisa de campo, 

realizada com os principais gerentes da instituição, possibilitou o levantamento de dados 

que contribuiu para ratificar a suposição inicial da pesquisa de que a atual modelagem 

organizacional da CNEN dificulta o desempenho da organização. 
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ABSTRACT 

 

This research had the objective to verify if the current organization design of the Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) facilitates or makes it difficult the reach of the 

organization performance. In order to make the analysis, the used ways had been 

bibliographic, documental and field researches. The bibliographical survey allowed to 

conclude that it has a necessity of searching a balance between the objectivist and 

subjectivist approaches of the theory of the organization design. The documental survey 

supplied elements that they make possible to understand the main phases of the 

development of the CNEN in elapsing of the time and that they explain the current 

organization design. Finally, the research of field, carried through with the main managers 

of the institution, made possible the data-collecting that contributed to ratify the initial 

assumption of the research of that the current organization design of the CNEN makes it 

difficult the performance of the organization.  
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1 – O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

 

Este capítulo introduz, na primeira seção, o tema do trabalho proposto, sua justificativa, os 

objetivos que se espera alcançar ao final do mesmo, a suposição, o escopo do trabalho e, 

finalmente, a importância que a resposta deste trabalho poderá trazer para a administração 

pública, o setor nuclear e para a sociedade brasileira. Na segunda seção, é exposto o 

método utilizado na pesquisa, a definição do universo e amostra, como também a seleção 

dos sujeitos. Além disso, são definidos os instrumentos utilizados para a coleta de dados e 

a forma de tratamento destes dados, assim como das limitações impostas pelo método. 

 

1.1 O Problema 

 

1.1.1 Introdução 

O desenvolvimento do Setor Nuclear Brasileiro, capitaneado pela Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN), sempre foi direcionado pelos interesses do Estado, por meio de 

políticas públicas relacionadas às questões de defesa e segurança nacional, domínio de 

tecnologia, fortalecimento da soberania e das relações exteriores.  

 

Este modelo de desenvolvimento gerou uma cultura endógena de resultados, na qual o 

importante era dominar a tecnologia nuclear para alcançar independência nacional em uma 

área tão estratégica.  Neste sentido, a história deste setor é marcada por um forte processo 

de insulamento burocrático, de concentração de funções e de atuação com pouca regulação 

política e inserção social, apesar do grande avanço ocorrido no conhecimento técnico-

científico na área nuclear. 

 

Isto fica mais claro quando se descobre que a economia do setor nuclear no país tem nível 
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de atividade significativamente baixo, representando apenas cerca de 0,1% do PIB, sendo 

mais de 70% decorrentes da atividade de geração de energia. Se comparado aos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento é um caso raro de assimetria entre o domínio do 

conhecimento e a atividade econômica, o que expõe a importância estratégica das áreas de 

defesa e da soberania nacional para as quais o setor sempre esteve voltado (CNEN, 2004). 

 

Com a redemocratização do país e com a nova realidade da administração pública 

brasileira, onde as instituições do Estado passam a ser cada vez mais exigidas pela 

sociedade, que necessita de serviços e produtos de alta qualidade, prestados e fornecidos 

com pontualidade e bom atendimento, nos últimos anos começou a surgir no setor nuclear 

uma nova mentalidade de colocar a serviço da nação brasileira os conhecimentos, as 

tecnologias e as aplicações da área nuclear, visando torná-la mais transparente e acessível 

às demandas da sociedade. 

 

Para isto, as diversas instituições do setor têm feito esforços no sentido de propor ao 

Governo Federal uma nova política nuclear. Entretanto, muito pouco tem sido estudado 

sobre a necessidade de se realizar um profundo estudo do modelo organizacional do setor 

nuclear, justamente pelo motivo que esta questão mexe com o poder das organizações 

envolvidas e com a cultura de insulamento burocrático presente neste setor durante 

praticamente toda a sua existência. 

 

Como será visto nos próximos capítulos, atualmente no Brasil, a área nuclear, com exceção 

da geração de energia nucleoelétrica, está quase toda concentrada em uma única 

organização, a CNEN, composta por diversas unidades organizacionais, exercendo 

atividades tão diferenciadas como a segurança nuclear, pesquisa e desenvolvimento, 

formação de recursos humanos e a geração de produtos e serviços que resulta em uma 
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receita anual em torno de R$ 61.000.000,00 (CNEN, 2006).  

 

Esta variedade de atividades de natureza diversa em uma única organização embebida com 

as mesmas variáveis organizacionais permite questionar se a modelagem atual da CNEN 

está interferindo no desempenho organizacional. Este questionamento é embasado pelos 

vários estudos sobre teoria das organizações, os quais demonstram que as exigências 

essenciais de uma organização para o desempenho eficiente de uma tarefa sob a influência 

de um conjunto de condições tecnológicas e ambientais podem não ser as mesmas que as 

existentes para outras tarefas em circunstâncias diferentes (LAWRENCE E LORSCH, 

1973). 

 

Sendo assim, o que se pretende com esta proposta de pesquisa é pôr à prova uma 

suposição, de que a atual modelagem da CNEN dificulta ou impede o desempenho 

organizacional. A formulação do problema é assim estabelecida: 

Até que ponto a atual modelagem organizacional da CNEN facilita ou dificulta o alcance 

do desempenho organizacional? 

 

1.1.2  Objetivos 

a) Objetivo Final: 

Identificar até que ponto a atual modelagem organizacional da CNEN facilita ou dificulta o 

alcance do desempenho organizacional. 

 

b) Objetivos intermediários: 

• Investigar o campo teórico da modelagem organizacional; 

• Analisar como o contexto histórico do desenvolvimento da área nuclear brasileira 

afeta a atual modelagem organizacional da CNEN; 
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• Identificar e descrever a atual modelagem organizacional da CNEN; 

• Investigar o impacto da atual modelagem organizacional da CNEN no desempenho 

organizacional. 

 

1.1.3  Suposição 

A suposição considerada a respeito do resultado da pesquisa indica que a atual modelagem 

organizacional da CNEN dificulta o desempenho organizacional.  

 

1.1.4  Delimitação do estudo 

Em qualquer projeto de pesquisa muito dificilmente se consegue abordar todos os 

elementos que seriam considerados ideais e que surgem na mente do pesquisador. As 

enormes dificuldades no levantamento de informações e na extração dos conhecimentos 

individuais são limitantes inerentes a qualquer pesquisa. 

 

O tema que se buscou desenvolver neste estudo pretendeu analisar a congruência da 

modelagem organizacional com a natureza das macrofunções da CNEN. Para isto, a 

pesquisa se ateve a um diagnóstico organizacional do desempenho das macrofunções, do 

nível de incerteza das macrofunções e do nível de congruência entre cada macrofunção e as 

variáveis organizacionais existentes hoje na CNEN. 

 

Para esta investigação as macrofunções foram definidas em função da sua importância e da 

relação com o ambiente externo, quais sejam: (1) Licenciamento e Fiscalização; (2) 

Radioproteção e Dosimetria; (3) Pesquisa e Desenvolvimento; (4) Formação de Recursos 

Humanos; (5) Produção de Radioisótopos;  e (6) Produtos e Serviços. Em relação às 

variáveis organizacionais, foram analisadas levando-se em conta o modelo conceitual 

porposto por Galbraith (1977): tarefas, estrutura, informação e processo decisório, pessoas 
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e sistema de recompensas. 

 

Desta forma, o estudo ficou restrito em analisar como e quais as variáveis organizacionais 

da CNEN que influenciam positivamente ou negativamente no desempenho 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Sistema CNEN 

 

 

A complexidade, a diversidade de atribuições e o quantitativo de componentes 

organizacionais do Sistema CNEN, conforme ilustrado na Figura 1, forçaram a delimitação 

do estudo no que diz respeito às organizações participantes. Assim, o foco da pesquisa 

foram as unidades mais relevantes que compõem a CNEN: o Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN), o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear 

(CDTN), o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN), o Instituto de Radioproteção e 

Dosimetria (IRD) e a Unidade de Licenciamento e Fiscalização, assim denominada nesta 

pesquisa, pois engloba as atuais Coordenações Gerais de Instalações Médicas e Industriais 
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e de Reatores e Ciclo do Combustível. O Centro Regional de Ciências Nucleares do 

Nordeste não participou da pesquisa, pois está em fase de estruturação. Já as empresas 

coligadas, pertencentes ao Sistema CNEN, não participaram do estudo por possuírem 

constituição jurídica diferenciada. 

 

O estudo também não propôs uma nova modelagem organizacional para a CNEN, apesar 

de conter propostas direcionadas para novas formas de atuação para algumas 

macrofunções. 

 

1.1.5  Relevância do estudo 

As atividades da CNEN são de suma importância para a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade brasileira e para o desenvolvimento nacional. Dentre as principais atribuições se 

destacam aquelas relacionadas com a segurança nuclear e radioativa, pesquisa e 

desenvolvimento, formação de recursos humanos e com as aplicações diversas na 

indústria, na medicina e no meio ambiente.  

 

A multidisciplinaridade requer o desenvolvimento científico em muitas áreas correlatas e 

causa impactos cruzados entre as mesmas, acarretando a necessidade de um complexo 

desenho organizacional que venha atender esta variedade de pesquisas científicas.   

 

Além disso, as atividades de licenciamento, fiscalização e inspeção são de fundamental 

importância para garantir o uso seguro e pacífico para o público e para o meio ambiente. 

 

Estes dois fatores que se juntam na CNEN, a diversidade de atividades e a importância 

para a sociedade, tornam relevante e urgente a necessidade de se pesquisar uma 

modelagem organizacional que permita que todas estas atividades possam ser executadas 
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na sua plenitude.  

 

Por fim, é preciso destacar que na esfera do governo federal há outros sistemas 

organizacionais na área científica e tecnológica que possuem características semelhantes, o 

que torna o estudo relevante também para a administração pública brasileira. 

 

1.1.6  Definição dos termos 

A seguir são definidos os termos-chave do estudo: 

• Modelagem organizacional – processo que busca coerência ou ajuste entre os propósitos 

para os quais a organização existe, a divisão do trabalho, a coordenação das tarefas e as 

pessoas (GALBRAITH, 1977); 

• Componente organizacional  - unidade organizacional que compõe a CNEN; 

• Sistema CNEN – conjunto de unidades organizacionais da CNEN e as empresas 

coligadas. 

 

1.2  A Metodologia 

 

1.2.1  Tipo de Pesquisa 

Existem vários critérios para o estabelecimento do tipo de pesquisa, dependendo de cada 

autor. Neste estudo, é utilizada a taxinomia proposta por Vergara (2004) que utiliza os 

critérios de fins e meios. 

 

Quanto aos fins: 

• Descritiva: procura exibir as características da atual modelagem organizacional da 

CNEN que influenciam no alcance dos resultados pelos seus componentes 

organizacionais; 
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• Explicativa: busca esclarecer até que ponto a atual modelagem organizacional da 

CNEN facilita ou dificulta o desempenho da organização. 

 

Quanto aos meios: 

• Bibliográfica: para composição da base teórica, foram consultados livros, artigos, 

dissertações, teses e outras publicações especializadas no assunto; 

• Documental: foram consultados documentos arquivados nas organizações da 

CNEN; 

• Campo: foi realizada investigação empírica em todos os componentes 

organizacionais da CNEN, onde foram contatados profissionais dessas 

organizações, para a aplicação dos questionários da pesquisa. 

 

1.2.2   Universo e Amostra 

Como o objetivo final deste estudo foi analisar o efeito da modelagem organizacional 

sobre o desempenho da CNEN, o universo da pesquisa de campo foi: a Unidade de 

Licenciamento e Fiscalização; o Instituto de Engenharia Nuclear; o Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria; o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear; e o 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 

 

A amostra selecionada foi não probabilística, utilizando os critérios de acessibilidade e 

tipicidade, conforme definido em Vergara (2004). A amostra foi composta pelos gerentes 

de primeiro e segundo níveis hierárquicos das principais unidades organizacionais da 

CNEN. 

 

1.2.3   Seleção dos Sujeitos 
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Para a realização da pesquisa de campo os sujeitos selecionados como respondentes da 

pesquisa foram os gerentes de primeiro e segundo níveis hierárquicos das principais 

unidades organizacionais da CNEN, constantes na amostra selecionada para este estudo. 

 

1.2.4  Coleta de Dados 

A primeira parte da coleta de dados foi composta da análise em documentos das 

organizações da CNEN e da pesquisa bibliográfica em matérias publicadas sobre as 

organizações pesquisadas e sobre modelagem organizacional, em livros, teses, dissertações 

e artigos. As informações ordenadas e analisadas nesta fase serviram de base para a fase 

seguinte da coleta de dados. 

 

A segunda parte foi dividida em duas fases. A primeira fase consistiu na aplicação de 

questionário estruturado, conforme Anexo 1, aos principais gerentes de cada componente 

organizacional, visando levantar as seguintes informações que foram fundamentais para a 

segunda fase: 

• quais são as macrofunções exercidas por cada componente organizacional; 

• qual é a principal macrofunção exercida em cada componente organizacional; 

•  qual é o grau de interdependência entre cada par de macrofunção. 

 

Finalmente, na segunda fase, após a identificação das macrofunções por cada componente 

organizacional, foi aplicado um segundo questionário estruturado, conforme Anexo 2,  aos 

principais gerentes, divididos pelo tipo de macrofunção que coordenam ou executam. A 

aplicação deste questionário possibilitou o levantamento das seguintes informações: 

• qual o grau de contribuição da modelagem atual de cada dimensão organizacional para 

o desempenho institucional; 

• qual o grau de desempenho de cada macrofunção organizacional; 
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• qual é o nível de certeza/incerteza de cada macrofunção; 

• qual é a tendência atual da modelagem de cada macrofunção – mecanicista ou orgânica 

– em função das variáveis organizacionais; 

• qual é o nível de congruência entre as variáveis organizacionais de cada macrofunção; 

• com que freqüência os gerentes utilizam as ações de gestão equalizadora. 

 

1.2.5  Tratamento de Dados 

Inicialmente, os dados coletados em função da análise de documentos dos componentes 

organizacionais da CNEN foram ordenados com a finalidade de identificar como os 

antecedentes do desenvolvimento da energia nuclear no Brasil influenciam o modelo atual. 

Também foram analisados os dados da pesquisa documental para identificar e descrever a 

atual modelagem organizacional da CNEN. Por meio da pesquisa bibliográfica foram 

selecionadas as informações mais relevantes que possam confirmar, em base teórica, a 

importância da modelagem organizacional para o desempenho da organização e comparar 

com a realidade encontrada na CNEN. 

 

Os dados levantados na aplicação dos questionários estruturados foram tratados por meio 

de parâmetros estatísticos baseados em funções básicas como a média, mediana, moda e de 

freqüência.  

 

1.2.6  Limitações do Método 

Como os demais métodos de pesquisa, o proposto nesta pesquisa apresentou as seguintes 

dificuldades e limitações: 

• em relação à pesquisa documental a limitação aconteceu no acesso a documentos 

nas organizações, em razão do abrangente período de tempo que foi matéria de 

investigação; 
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• outra dificuldade está relacionada com os gerentes que responderam os 

questionários. Como o assunto é complexo e abrangente houve certa dificuldade na 

coleta dos mesmos; 

• o tamanho da CNEN também foi um ponto limitante. Sua diversidade de 

atribuições e a distribuição geográfica dos seus componentes organizacionais 

dificultaram a investigação; 

• por último, a limitação mais importante encontrada neste trabalho foi a realização 

de um diagnóstico organizacional por meio da aplicação de um questionário 

estruturado. 

 

1.2.7  Congruência da Metodologia com os Objetivos Intermediários 

O objetivo de incluir este item no capítulo da metodologia surge a partir da necessidade de 

visualizar se os vários componentes que formam a metodologia, como tipo de pesquisa, 

universo e amostra, seleção dos sujeitos, coleta de dados e tratamento dos dados, foram 

adequadamente definidos para o alcance dos objetivos intermediários. 

 

Para isso, é utilizado o conceito de Nadler (1994, p. 39) que define que “Congruência é, 

portanto uma medida da adequação entre pares de componentes”. Este conceito reflete o 

que se pretende mostrar neste item que é justamente o grau de adequação dos diversos 

componentes da metodologia com os objetivos intermediários. 

 

Sendo assim, nas Figuras 2, 3, 4 e 5 é apresentado como cada componente da metodologia 

contribuiu para alcançar os objetivos intermediários. 
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Figura 2 – Congruência do Objetivo Intermediário 1 com a Metodologia 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Congruência do Objetivo Intermediário 2 com a Metodologia 
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Figura 4 – Congruência do Objetivo Intermediário 3 com a Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Congruência do Objetivo Intermediário 4 com a Metodologia 
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Este capítulo introduziu a importância de se pesquisar o impacto da atual modelagem 

organizacional da CNEN, o problema investigado, os objetivos final e intermediários e a 

suposição. O capítulo também tratou da relevância e da delimitação do estudo, bem como a 

definição de alguns termos-chave. Além disso, foram tratados os aspectos metodológicos 

da pesquisa, abordando o tipo de pesquisa a ser realizado, o universo e a amostra, a seleção 

dos sujeitos, a coleta e o tratamento dos dados e foram exploradas as limitações do método. 

Por fim, foi apresentada a congruência da metodologia com os objetivos intermediários.   
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2 – A MODELAGEM ORGANIZACIONAL 

 

Este capítulo tem como finalidade fornecer base teórica para melhor entendimento do 

problema a ser tratado no presente estudo. Para isso, será abordada a modelagem 

organizacional como importante fator para o desempenho das organizações e suas diversas 

vertentes teóricas de arquitetura, improvisação e equalização. Por fim, será realizada uma 

avaliação da evolução conceitual da modelagem organizacional. 

 

Este capítulo pretende responder ao primeiro objetivo intermediário da dissertação: 

investigar o campo teórico da modelagem organizacional. 

 

2.1 O Conceito de Modelagem Organizacional 

Existem alguns fatores que podem limitar a efetividade de qualquer processo de mudança. 

Um dos fatores é o gargalo teórico. Isto acontece quando não se conhece o suficiente sobre 

o fenômeno para efetuar a mudança desejada. Um outro fator é o gargalo de recursos. 

Neste caso o conhecimento está presente, mas não existem recursos para implementação 

das mudanças. Por fim, o terceiro fator limitante é o gargalo organizacional. Há o 

conhecimento e os recursos, mas não existe capacidade organizacional para resolver o 

problema (GALBRAITH, 1977). 

 

A capacidade organizacional pode ser vista como a forma com que as diversas dimensões 

organizacionais, tais como os objetivos estratégicos, a divisão do trabalho, a coordenação e 

as pessoas, são gerenciadas na busca do desempenho organizacional. 

 

Neste sentido, a modelagem organizacional é de suma importância, pois engloba o estudo 

destes campos de forma sistêmica, como se vê no conceito definido por Galbraith (1977, p. 
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5):  

Modelagem organizacional é o processo que promove a coerência entre os objetivos ou propósitos 

para os quais a organização existe, os padrões de divisão do trabalho e a coordenação entre as 

unidades e as pessoas que vão desempenhar as tarefas. O conceito de escolha estratégica sugere 

que as escolhas são feitas acerca de objetivos e propósitos, escolhas relativas às diferentes 

maneiras de organizar-se, escolhas relativas aos processos de integração dos indivíduos com a 

organização e, finalmente, uma escolha que refere-se a se os objetivos, os métodos de 

organização, os indivíduos, ou alguma combinação destes elementos deveria ser alterada, de 

maneira a adaptar-se às mudanças ambientais. 

 

Para deixar claro este conceito Galbraith (1977, p.5) apresenta o esquema da Figura 6 que 

mostra os tipos de escolha que devem ser feitas e como elas se relacionam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6 – Esquema do conceito de modelagem organizacional - Fonte: Galbraith, 1977 
 

Na estratégia existem duas escolhas. A competência distintiva da organização é 
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clientes e governo. Já a segunda escolha se refere em como conectar os elementos 

relevantes no ambiente e quais serão os objetivos e metas a serem perseguidos 
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(GALBRAITH, 1977). 

 

No modo de organização as escolhas são de dois tipos: a primeira se refere à decomposição 

de todas as tarefas em subtarefas as quais podem ser desempenhadas por pessoa ou grupos 

de pessoas. A segunda está relacionada com a coordenação, que visa integrar todas as 

tarefas da organização. Aqui a escolha é da forma de hierarquia da autoridade, das regras e 

do sistema de informação (GALBRAITH, 1977). 

 

Finalmente, a última escolha se refere às políticas para integrar as pessoas na organização, 

por meio das atividades de seleção e treinamento de pessoal e da definição de sistemas de 

recompensas (GALBRAITH, 1977). 

 

2.2 A Modelagem como Arquitetura 

Jay Galbraith (1977) é um dos mais importantes estudiosos da modelagem organizacional 

na vertente conceitual denominada arquitetura. Para ele a organização é formada por um 

conjunto de dimensões que são compostas por variáveis estruturais formais cujas 

modelagens estão sujeitas às decisões e escolhas estratégicas que afetam diretamente a 

eficiência, eficácia e efetividade organizacional. Estas dimensões foram estudadas e 

sistematizadas pelas diversas teorias administrativas ao longo da história da ciência da 

administração. 

 

O modelo de Galbraith (1977) é formado por cinco dimensões: tarefa, estrutura, 

informações e processos decisórios, pessoas e sistema de recompensas. A escolha da 

dimensão tarefa é definida em função das atribuições e das estratégicas da organização. A 

tarefa possui como variáveis a diversidade, a dificuldade e a variabilidade. A dimensão 

estrutura é formada pelas seguintes variáveis organizacionais: divisão do trabalho, 
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configuração, departamentalização e distribuição do poder. Esta dimensão está ligada aos 

estudos desenvolvidos pela Escola Clássica de Administração e pelo Movimento da 

Administração Científica. O pilar conceitual da dimensão informações e processos 

decisórios foram os estudos desenvolvidos por Herbert Simon sobre o processo decisório, 

no livro The New Science of Management Decision, publicado em 1960. Nesta dimensão 

estão presentes as variáveis mecanismo de decisão, freqüência, escopo do banco de dados e 

formalização. As duas últimas dimensões influenciadas pela Escola de Relações Humanas 

e pelas Teorias sobre Motivação e Liderança são pessoas, cujas variáveis são treinamento, 

seleção e promoção; e sistemas de recompensas que é composta pelas seguintes variáveis 

organizacionais: recompensa, bases de promoção, estilo de liderança e descrição de cargos. 

 

 Este modelo possui dois elementos integradores.  O primeiro é o enfoque sistêmico, cujo 

conceito vem da Teoria do Estruturalismo que define sistema como uma entidade 

organizada ou um todo em que as partes, mesmo distinguíveis, são interdependentes, ou 

seja, elas têm certas características decorrentes de sua inclusão no todo e o todo tem certas 

características que não pertencem a nenhuma das partes, assim, o todo é maior do que a 

simples soma das partes (MOTTA E VASCONCELOS, 2004). Desta forma, neste modelo 

as variáveis não podem ser analisadas e nem escolhidas de forma independente ou 

estanque, devem ser compatíveis entre si. 

 

O segundo elemento integrador do modelo é o enfoque contingencial. As teorias 

administrativas tiveram um ponto de inflexão quando surgiram os estudos de Burns e 

Stalker, inicialmente, e depois de Lawrence e Lorsh, que demonstraram que na verdade 

não há one best way para modelagem de uma organização, sendo esta dependente das 

relações com ambiente e com a tecnologia. O enfoque contingencial traz para os estudos da 

modelagem a visão de que o atendimento de critérios de eficácia e eficiência está associado 
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à adequação do modelo organizacional – variáveis organizacionais congruentes entre si – à 

natureza da tarefa e às relações desta com o ambiente (CAVALCANTI, 2005).  

 

Além disso, a teoria contingencial trouxe para os estudos da modelagem organizacional o 

importante conceito de incerteza. Para Galbraith (1977, p.36-37) o nível de incerteza é 

definido como sendo “a diferença entre a quantidade de informação requerida para 

desempenhar a tarefa e a quantidade de informação já possuída pela organização”. Assim, 

quando a natureza da atividade de uma organização envolve relações ambientais de 

certeza, estabilidade e previsibilidade um bom desempenho está associado ao modelo 

mecanicista, enquanto que o modelo orgânico é mais adequado para ambientes mais 

incertos e turbulentos.  A adequação e a disfunção entre a natureza da atividade e o modelo 

organizacional podem ser esquematizadas conforme Figuras 7 e 8 (CAVALCANTI, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Modelo Mecanicista – Adaptado de Cavalcanti (2005) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 – Modelo Orgânico – Adaptado de Cavalcanti (2005) 
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A Figura 9 é uma tentativa de uma fotografia do modelo integrativo proposto por Galbraith 

(1977), conforme descrito anteriormente, e que sem dúvida representa um grande esforço 

para os estudos práticos da modelagem organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Modelo integrativo da modelagem organizacional - Adaptado de Galbraith (1977) 

 

Esta visão da modelagem como arquitetura, apesar dos argumentos de Weick (1995) que 
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quadros de referência conceitual integrativos, capazes de orientar tecnicamente 

diagnósticos e intervenções de modelagem e remodelagem, visando à melhoria do 

desempenho organizacional. O problema com esta perspectiva estrutural-funcionalista está 

na sua visão estática, considerando pouco a natureza dinâmica e fluída das organizações. 
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2.3 A Modelagem como Improvisação 

Karl Weick (1995) tem uma visão do processo de modelagem organizacional bastante 

diferente das concepções prevalecentes na teoria funcionalista das organizações. Ele 

começa propondo a mudança da metáfora da arquitetura, muito usada nos referenciais 

teóricos sobre modelagem organizacional, para a metáfora de teatro de improvisação, com 

uma abordagem mais interpretativa.  

 

Para o autor a figura da arquitetura dá um sentido de uma atividade limitada que ocorre 

num ponto específico do tempo e que a tomada de decisão está concentrada em pequenos 

grupos, a qual transforma intenções em planos. Além disso, na metáfora da arquitetura as 

estruturas são assumidas como estáveis e possíveis mudanças são apenas incrementais. 

 

Por outro lado, a improvisação vê a modelagem como uma atividade contínua, cuja 

responsabilidade pelo início do processo está dispersa na organização e que a interpretação 

é a essência da modelagem.  Por isso, Weick (1995) entende o “design” mais como verbo 

do que como substantivo, criando uma perspectiva mais fluída, transitória e emergente para 

a modelagem. 

 

Também para Weick (1995), a modelagem é uma peça da história e não uma peça da 

arquitetura. A remodelagem só pode acontecer após o fato, pois ela é reconstruída por meio 

das percepções e interpretações dos acontecimentos ocorridos na organização.  

 

A partir deste ponto Weick (1995) inicia um trabalho comparativo e minucioso entre a 

modelagem vista pela teoria tradicional e a modelagem como improvisação. Os principais 

pontos divergentes são mostrados a seguir: 
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a) Modelagem como “Bricolage” 

A palavra bricolage, em francês, significa usar quaisquer recursos e repertórios para 

desempenhar qualquer tarefa que possa surgir. As pessoas que fazem bricolage são 

chamadas de bricoleur, pois possuem as características de fazer qualquer coisa com as 

ferramentas e os materiais que possuem à mão.  Diferentemente do engenheiro, que 

primeiro define o modelo e depois busca os materiais, o bricoleur pega os recursos 

disponíveis, sem qualquer planejamento prévio, e por meio de uma exaustiva 

observação e sistemática catalogagem das relações e conexões das ferramentas e dos 

materiais cria algo novo. Weick (1995) utiliza esta metáfora para mostrar que os 

modeladores organizacionais que improvisam utilizam estas características do 

bricoleur, pois as variáveis existentes na organização são resultados de resíduos de 

experiências passadas do grupo de pessoas que ali convivem.  Para a modelagem é 

necessário possuir esta habilidade de observar e imaginar uma combinação destas 

experiências do passado, para reconstruir algo melhor. Para Weick (1995) modelar é 

analisar as variáveis mais com o passado do que com o futuro. 

 

b) O Mito da Modelagem Única 

Para Weick (1995), a idéia da visão da arquitetura de que existe “a” modelagem 

organizacional é um mito. Este pressuposto implica em dizer que existe dentro da 

organização uma homogeneidade. Na verdade, dentro de uma instituição existem 

tecnologias, estruturas e grupos sociais diferentes para tarefas diferentes. Isto 

necessariamente determina a existência de diversas pequenas modelagens dentro da 

organização. 

 

c) Mito de Recursos Dependentes 

Utilizando o conceito de bricolage, Weick (1995) sustenta que não é a modelagem 
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organizacional que define a distribuição de recursos e sim ao contrário, pois é a 

habilidade de combinar recursos velhos de novas maneiras para reduzir incertezas que 

determina a efetividade organizacional. Completando, ele diz que não são os recursos 

que determinam a modelagem, mas a capacidade de criar recursos a partir de resíduos 

de experiências passadas. 

 

d) Primeiro Interpretação, depois Tomada de Decisão 

Improvisação é muito mais um ato de interpretação do que de tomada de decisão. Antes 

das pessoas tomarem decisões é fundamental que elas estejam preocupadas e saibam 

interpretar o que aconteceu. Weick (1995) resume esta questão informando que o 

objetivo da modelagem não é aplicar julgamento para tomada de decisão e sim de 

construir uma capacidade de julgamento em primeiro lugar.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                

e) O Papel de uma Modelagem Adequada no Processo de Efetividade Organizacional 

Na visão da improvisação uma modelagem organizacional adequada não reduz as crises 

e nem a ineficiência. Weick (1995) afirma que um sistema no qual crises e eficiência 

estão escondidas em nome do processo de efetividade tem perdido algumas das 

capacidades de adaptação, criatividade e aprendizado. A crise e a ineficiência são 

fatores que levam o administrador a analisar e explicar as ações passadas assim como 

melhorar o entendimento do ambiente e, por isso, estimulam a interpretação e levam à 

melhoria contínua da efetividade. 

 

Esta outra vertente vista como improvisação traz para os estudos da modelagem a 

necessidade de se repensar alguns aspectos mais estáticos do modelo de arquitetura, bem 

como de orientar os processos de mudanças de forma contínua, olhando mais para o 

passado, na perspectiva histórica do que para o futuro, na concepção de plano. Sem dúvida 
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é um olhar novo e que merece ser estudado em profundidade em função da estruturação e 

coerência conceitual. Entretanto, a pergunta que se faz é aquela dos autores Huber e Glick 

(1995, p.388) da coletânea Organizational change and redesign: ideas and insights for 

improving performance: “Podem os executivos estimular mudanças contínuas e 

descontínuas por meio da improvisação e da bricolagem?” Ainda é muito cedo para 

responder essa questão, por dois motivos: primeiro porque a aplicação do conceito de 

improvisação nas organizações ainda parece necessitar de princípios mais objetivos e de 

instrumentos de intervenção organizacional e, segundo, porque as premissas da 

improvisação e da bricolagem envolvem o comportamento dos indivíduos na organização, 

o que torna o processo mais complexo e demorado. 

 

2.4 A Modelagem como Equalização 

Bianor Cavalcanti (2005) traz para os estudos da modelagem organizacional a figura do 

Gerente Equalizador como um elemento transformador da ação e que vem preencher uma 

lacuna entre as visões funcionalista e objetivista por um lado e interpretativista e 

subjetivista por outro lado. Principalmente na administração pública o Gerente Equalizador 

representa algo novo neste continuum representado pelos pólos opostos da arquitetura e da 

improvisação.  

 

Como foi visto nos fundamentos conceituais de Galbraith (1977) os enfoques sistêmico e 

contingencial são centrais para se buscar a congruência entre variáveis organizacionais, 

visando à busca de resultados. Assim, a modelagem quando bem adequada atua como fator 

que influencia no comportamento das pessoas na organização. Entretanto, conforme 

observa Cavalcanti (2005), as sinalizações emitidas pelos elementos estruturais são de 

caráter probabilístico, em função da natureza humana e da organização informal. Deste 

modo, e tendo em vista o ambiente turbulento em que vivem as organizações, que cada dia 
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mais exige remodelagens constantes, as variáveis organizacionais inadequadamente 

formatadas podem emitir sinais distorcidos e até mesmo contraditórios o que acaba 

desnorteando os empregados em relação aos planos, metas, prioridades e tanto outros 

conjuntos normativos. 

 

Por isso, Cavalcanti (2005) utiliza emprestado da eletrônica o termo de equalização. Esta 

metáfora atende o objetivo pretendido, pois estabelece com correção e exatidão a interação 

de dois pensamentos em atividade simultânea. Assim, o gerente toma o sentido dos 

dispositivos equalizadores, os quais são introduzidos em um sistema, com função corretiva, 

a fim de se obter uma resposta global desejada. Então, o gerente que é equalizador atua 

como um circuito que compensa as deformações, reforçando a intensidade de algumas 

frequências e diminuindo a de outras. 

 

A equalização nasce com Cavalcanti (2005) para mostrar a importância do papel gerencial 

no sentido de compreender, analisar e tentar equilibrar as distorções que porventura as 

variáveis organizacionais possam estar influenciando no comportamento organizacional, 

por meio de um processo de aumento ou diminuição das freqüências visando a estabilidade 

da organização. 

 

Cavalcanti (2005, p.212) pretende deixar claro que o papel do administrador público é 

muito mais de equalização do que de improvisação, como mostrado a seguir: 

A importância da metáfora da equalização está em sua capacidade de refletir a lógica subjacente 

às improvisações dos gerentes, revelando o substratum das relações entre agentes e estruturas no 

contexto da ação transformadora. A metáfora reafirma a centralidade referencial das estruturas 

formais e dos elementos culturalmente estruturais da sociedade, ao qualificar a ação de 

improvisação, resgatando-a de um puro subjetivismo voluntarista de caráter fortuito e ocasional, 

que não faz justiça ao administrador público profissional. Esse administrador, mais do que um 

“improvisador” ,  é mais bem descrito e compreendido como um “equalizador”, uma vez que a 

equalização é uma práxis do seu repertório de ação gerencial transformativa, formadora do que 
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se ensaiou chamar, anteriormente, de estruturas de quarta ordem. 

 

O suporte empírico desta teoria do Gerente Equalizador foi concebido por Cavalcanti 

(2005), por meio de quatro entrevistas realizadas com administradores públicos que 

possibilitaram fundamentar um conceito que permite compreender a ação do administrador 

público na busca de resultados, dentro de um ambiente regido por  um conjunto de normas 

restritivas e rígidas, dificultando o desempenho deste profissional em uma época de 

incertezas para as organizações.  

 

O resultado desta pesquisa mostra que apesar do “engessamento” provocado pelas normas 

e controles da administração pública, o gerente que consegue identificar e processar os 

sinais codificados que surgem de fora e de dentro da organização gera a ação de 

equalização, promovendo ajustes finos nas variáveis organizacionais, alcançando, desta 

forma, resultados satisfatórios.   

 

A pesquisa de Cavalcanti (2005) conseguiu identificar 31 ações de gestão equalizadora 

destes administradores, as quais foram agrupadas em oito categorias, em função das suas 

similaridades: o compartilhamento dos quadros de referência; a exploração dos limites da 

formalidade; o jogo da burocracia; a indução do envolvimento dos outros; a promoção da 

coesão interna; a criação de escudos contra as transgressões; a superação de restrições 

internas; e o deixar do florescimento das estruturas. 

 

Estas ações de gestão equalizadora são resultados de um processo teórico/prático 

concebido de forma individual e coletiva ao mesmo tempo, pois apesar de representar 

atitudes de pessoas que estão exercendo um papel de gestor, o contexto cultural, político e 

administrativo no qual as ações são efetivadas são os mesmos (CAVALCANTI, 2005). 
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Enfim, o gerente equalizador surge para definir um conceito integrador que acontece na 

ação gerencial do administrador público brasileiro, o qual busca a conciliação entre o 

formal e o informal e entre a improvisação e a estrutura, condicionadas no tempo e no 

espaço.  

 

O Gerente Equalizador, como afirma Cavalcanti (2005), é justamente este Ser que 

consegue redesenhar as estruturas sociais e administrativas que o envolvem, ao mesmo 

tempo em que improvisa com critério para superar as limitações e as incongruências 

estruturais. Esta improvisação é exercida por meio da ação equalizadora, quando o gerente 

precisa interpretar os sinais distorcidos emitidos em função das relações inadequadas e 

pelas incoerências na modelagem das diversas variáveis organizacionais formais.  

 

A questão que se apresenta e que merece uma reflexão sobre o Gerente Equalizador é até 

que ponto uma organização pode ficar dependente exclusivamente de um executivo-chefe 

que possua as virtudes necessárias para compensar, por meio de uma gerência 

equalizadora, os sinais distorcidos emitidos por estruturas sistêmicas impróprias.  

 

2.5 Arquitetura, Improvisação e Equalização: Buscando uma Síntese 

As três metáforas apresentadas mostram as diversas abordagens que os estudiosos da 

modelagem organizacional propõem na busca da melhoria do desempenho das 

organizações. Ao analisar os princípios maiores de cada uma destas escolas, dois pólos 

opostos se apresentam de forma inconciliável, levando-se em conta suas bases conceituais, 

como ficou patente no texto Organizational Redesign As Improvisation escrito por Weick 

(1995), quando o autor contesta ponto por ponto as premissas dos pesquisadores que olham 

a modelagem com uma visão de arquitetura.  
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Esta contradição leva à um processo dialético, definido por  Konder (1985, p.8) como “o 

modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade 

como essencialmente contraditória e em permanente transformação”. Nesta dialética da 

modelagem, a arquitetura surge como a tese e a improvisação como a antítese. Pelas 

características apresentadas, a metáfora da equalização parece irromper como uma síntese 

das duas outras, pois está fundamentada tanto no paradigma funcionalista quanto no 

interpretativista, mostrando uma evolução conceitual conforme Figura 10.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Evolução conceitual da modelagem organizacional 

 

Para tentar comprovar a evolução conceitual, que indica que a metáfora da equalização 

incorpora elementos tanto da arquitetura quanto da improvisação, será feita uma 

abordagem comparando os pressupostos sobre a natureza das ciências sociais, no que se 

refere aos aspectos objetivista e subjetivista, como estruturado por Burrel e Morgan (1982), 

com as premissas das metáforas da arquitetura e da improvisação descritas no trabalho 

Organizational Redesign as Improvisation de Weick (1995) e as categorias de ações de 

gestão equalizadora propostas por Cavalcanti (2005). 

 

Para Burrel e Morgan (1982) todos os cientistas sociais abordam seus estudos via 
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pressupostos sobre a natureza do mundo social e a forma na qual estes podem ser 

investigados. Estes pressupostos são de quatro naturezas: ontológica, epistemológica, 

humana e metodológica. Para cada um destes pressupostos, os autores apresentam 

perspectivas polarizadas em relação às abordagens objetivista e subjetivista, conforme 

Figura 11.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11 – Esquema de análise dos pressupostos sobre a natureza da ciência social – Fonte: Burrel 

e Morgan, 1982, p.3 
 

O realismo, da natureza ontológica, representa a visão de mundo social caracterizado por 

estruturas sólidas, tangíveis e relativamente imutáveis. Para o realista o mundo social 

existe independente da apreciação dos indivíduos. Já o nominalismo, percebe as entidades 

como algo etéreo, onde o que conta são as interpretações dos indivíduos, que podem gerar 

vários significados (CAVALCANTI, 2005).  

 

Ao transportar estes conceitos para os estudos sobre modelagem, a visão da arquitetura é 

concebida por meio do caráter ontológico de realismo, pois está fundamentada na análise 

de estruturas formais. Isto fica mais bem caracterizado quando se verifica que uma das 

premissas da arquitetura, conforme descrito por Weick (1995, p.354), é “modelagens são 

grandes estruturas que são estáveis”.  
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Por outro lado, a vertente de improvisação está baseada exclusivamente nas interpretações 

de fatos passados pelos indivíduos na organização, o que representa a própria essência da 

abordagem subjetivista do nominalismo.  Weick (1995, p.360) ratifica este entendimento 

quando menciona que na improvisação “interpretações determinam a efetividade”, “o 

propósito da modelagem é facilitar a interpretação” e que “pessoas agem e então elas 

interpretam”. 

 

A metáfora da equalização, no que se refere à natureza ontológica, aporta elementos tanto 

do realismo quanto do nominalismo. Do realismo quando considera que as estruturas 

formais fazem parte de um contexto do gerente equalizador que não pode ser ignorado. 

Porém, a base da equalização é a interpretação dos sinais distorcidos, o que leva à uma 

abordagem voltada para o nominalismo. Conforme mostrado por Cavalcanti (2005), o 

gerente equalizador ao modelar estruturas formais, delimitadas por normas pré-

determinadas, explora os limites da formalidade para construir instrumentos de gestão de 

forma criativa e ousada. 

 

Em relação à dimensão epistemológica, Burren e Morgan (1982) dividem a abordagem da 

ciência social em positivismo e antipositivismo, considerando os aspectos objetivos e 

subjetivos respectivamente. Para os autores, o positivismo é caracterizado pela forma de 

tentar explicar e preditar o que acontece no mundo social pela busca de regularidades e de 

relação causal. Para o antipositivismo o mundo social é relativizado na sua essência e só 

pode ser compreendido do ponto de vista do indivíduo que está diretamente envolvido na 

atividade que está sendo estudada. 

 

A base dos estudos da modelagem como arquitetura representa um padrão positivista, pois 

está sustentada por diagnósticos organizacionais que buscam identificar modelos regulares 
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e de relações de causa e efeito entre as diversas variáveis organizacionais. No que concerne 

à vertente de improvisação, esta é constituída de idéias que rejeitam qualquer busca por 

leis e regularidades. A interpretação das pessoas na organização é que determina a ação de 

gestão, por isso é epistemologicamente antipositivista. 

 

O “gerente equalizador” não apresenta esta dicotomia positivismo e antipositivismo. 

Quando ele redesenha modelagens, servindo de mecanismos formais de diagnóstico 

organizacional, está sendo positivista. Porém, quando interpreta os sinais distorcidos, 

provenientes das disfunções e incongruências das variáveis organizacionais, ele utiliza uma 

abordagem antipositivista. 

 

No que diz respeito ao caráter da natureza humana, Burrel e Morgan (1982) estabelecem 

duas visões: de um lado, o determinismo que vê o homem e suas atividades como sendo 

completamente determinados pela situação ou ambiente em que estão inseridos; por outro 

lado, na dimensão subjetiva, verifica-se o voluntarismo que entende que o homem é 

autônomo e livre em suas escolhas. 

 

Como afirma Cavalcanti (2005), a visão tradicional da modelagem, ou a vertente da 

arquitetura, atribui importância fundamental para a estrutura formal de todos os elementos 

organizacionais, pois entende que esta racionalidade tem um papel importante na indução 

do comportamento funcional, visando à busca dos resultados organizacionais. Essa 

intenção é claramente determinística, pois entende que o conjunto das estruturas formais da 

organização afeta o homem funcional. 

 

Para a improvisação, o caráter da natureza humana do voluntarismo está implícito na 

própria discussão sobre bricolage. Para Weick (1995), as pessoas que possuem as 
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características de um bricoleur são aquelas que possuem a habilidade de improvisar, sem 

se contaminar pelas estruturas que as cercam. A improvisação é fruto de um ato de 

vontade, o que significa que é independente de induções ou determinações estruturais. 

 

O determinismo e o voluntarismo estão presentes no cotidiano do gerente equalizador. 

Quando ele atua como um burocrata, tomando decisões limitadas por instrumentos formais 

burocráticos, ele age como homem cuja natureza é determinada pelo ambiente em que 

vive. Entretanto, quando ele toma ações equalizadoras surge o homem que não se 

conforma com as estruturas que o cercam. Esta atuação voluntarista do gerente equalizador 

é salientada no trabalho de Cavalcanti (2005, p.120), ao definir como uma das categorias 

das ações de gestão equalizadora o “fazer o jogo da burocracia”. Nesta categoria, o 

equalizador utiliza todo o seu repertório para “varrer a burocracia para o lado” utilizando-

se de suas idiossincrasias, com uma ação autônoma e de livre escolha. 

 

Finalmente, a última dimensão da natureza das ciências sociais é a metodológica. Burrel e 

Morgan (1982) estabelecem para esta dimensão o caráter nomotético, objetivista, e o 

ideográfico, subjetivista. A abordagem nomotética enfatiza a importância da pesquisa 

embasada por protocolos e técnicas sistematizadas. Por isso, está preocupada com a 

construção de testes científicos e o uso de técnicas quantitativas para análise de dados, 

questionários, testes, entre outros.  

 

Por outro lado, a abordagem ideográfica para a ciência social está fundamentada no 

entendimento que o mundo social só pode ser compreendido pela obtenção do 

conhecimento de primeira mão do assunto sob investigação. Burrel e Morgan (1982, p.6) 

insistem neste ponto quando afirmam que “A abordagem ideográfica enfatiza a análise dos 

relatos subjetivos que o sujeito produz ao “penetrar” em situações e envolver-se no fluxo 
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vital do cotidiano ...”. 

 

A visão da modelagem como arquitetura se vale do aparato metodológico do caráter 

nomotético, pois utiliza com muita freqüência técnicas quantitativas para a análise e 

diagnóstico organizacional, como presenciado, principalmente, nos estudos de Van de Ven 

e Ferry (1980). 

 

No que se refere aos estudos da modelagem nas vertentes improvisação e equalização, o 

caráter ideográfico da dimensão subjetivista é a base de pesquisa. Estas duas visões da 

modelagem interpretam as percepções dos improvisadores e dos equalizadores, para poder 

entender as ações sociais que emergem. A pesquisa que tornou possível identificar o 

gerente equalizador como uma nova vertente para os estudos da modelagem 

organizacional, foi toda construída em cima dos relatos das ações de gestão de alguns 

gerentes. Cavalcanti (2005) “penetrou” nas experiências dos gerentes públicos, desvelando 

a natureza e as características da equalização. Este estudo mostra a pureza do aparato 

metodológico ideográfico. 

 

Ao fim desta análise dos pressupostos sobre a natureza das ciências sociais, cotejando as 

dimensões objetivista e subjetivista e as bases conceituais das três vertentes dos estudos da 

modelagem organizacional, é possível construir um quadro comparativo, conforme Tabela 

1, com as principais características referenciais da arquitetura, improvisação e equalização.  

Este quadro mostra que a equalização aporta elementos que ajudam a superar as 

dicotomias estruturalismo-interpretativismo e objetivismo-subjetivismo. Além disso, o 

estudo demonstra que as ações equalizadoras tendem tanto para os conceitos da vertente de 

arquitetura, quanto para a vertente de improvisação, com destaque maior para esta última. 

Sendo assim, é possível concluir que o conceito de equalização, visto dentro da realidade 
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dos gerentes brasileiros e do contexto das organizações nacionais, representa uma síntese 

“verde e amarela” dos estudos sobre modelagem organizacional. 

Características Arquitetura Improvisação Equalização 

Autores Referenciais Jay Galbraith Karl Weick Bianor Cavalcanti 

Visão Objetivista Subjetivista Ambas, mais 
Subjetivista 

Paradigma Estrutural-funcionalista Interpretativista Ambas, mais 
Interpretativista 

Caráter Ontológico Realismo Nominalismo Ambas, mais 
Nominalismo 

Caráter 
Epistemológico 

Positivismo Antipositivismo Ambas, mais 
Antipositivismo 

Caráter da 
Compreensão da 

Natureza Humana 
Determinismo Voluntarismo Ambas, mais 

Voluntarismo 

Aparato Metodológico Abordagem 
Nomotética 

Abordagem 
Ideográfica 

Abordagem 
Ideográfica 

Papel do Executivo-
Chefe Decision Shaper Modelador Equalizador 

Visão da Organização Estática Processo Contínuo Dinâmica 
 

Tabela 1 – Características referenciais das vertentes conceituais 
 

O estudo de Cavalcanti (2005), que culminou na metáfora do Gerente Equalizador, 

representa para o campo da modelagem organizacional uma consciência crítica da nossa 

realidade, principalmente para a administração pública brasileira. 

 
Entender como se forma um gestor público com a capacidade de interpretar os sinais 

distorcidos, formais e informais, que surgem das incongruências das variáveis 

organizacionais, e sobre elas atuar no sentido de compensar as distorções, é um passo 

fundamental na busca da formação de profissionais públicos capacitados para enfrentar os 

problemas nacionais, com uma história e contexto próprio. 

 

Além desta contribuição, o gerente equalizador também traz um alerta para os estudiosos 
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da administração estatal, pois chama atenção para a necessidade de se rever alguns 

mecanismos formais que geram disfunções nas e entre as variáveis organizacionais, 

demandando do gestor público ações equalizadoras, como o “explorar os limites da 

formalidade e fazer o jogo da burocracia”, as quais nem todos os gerentes estão 

preparados. 

 

Além das teorias destes autores sobre modelagem, outro ponto importante que é necessário 

ser analisado para entender como a organização funciona hoje é o seu passado.  Como 

afirmam Nadler, Gerstein e Shaw (1994, p. 36), também estudiosos deste assunto, “É 

particularmente importante compreender as fases principais do desenvolvimento da 

organização no decorrer do tempo, bem como o atual impacto de acontecimentos 

passados...”.  

 

No caso particular da CNEN, a história da própria formação do Estado brasileiro e da 

relação entre política e administração pública têm influência direta na complexidade e 

diversidade da atual configuração da CNEN. Desta forma, o capítulo seguinte tem a 

finalidade de ajudar a compreender como se deu o processo de desenvolvimento das 

políticas públicas do setor nuclear nacional pelo Estado e como isto influenciou na 

acumulação pela CNEN de tantas funções heterogêneas. 

 

Neste capítulo buscou-se fazer uma revisão dos principais conceitos de modelagem 

organizacional e sua importância para o desempenho da organização. Em seguida, foram 

apresentadas as diversas vertentes da teoria da modelagem: arquitetura, improvisação e 

equalização. Ao final, foi analisada a possível evolução conceitual da modelagem 

organizacional, considerando a equalização como uma síntese “verde e amarela” das outras 

visões conceituais. 
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3 – DESVENDANDO A HISTÓRIA DA CNEN 

 

Este capítulo busca fazer uma análise histórica do desenvolvimento do setor nuclear 

brasileiro, com o objetivo de entender como se deu a atual consolidação das atribuições e 

da configuração estrutural da CNEN e quais as causas que influenciaram no passado e 

impelem no presente sua atuação baseada na gestão auto-orientada e na baixa inserção 

social. Para isto, antes será necessário fazer uma revisão teórica da relação entre política e 

administração, do processo de insulamento burocrático e da formação do Estado brasileiro. 

Finalmente, será analisada a configuração atual da CNEN à luz dos estudos referentes à 

rede interorganizacional, para a definição da melhor abordagem para a pesquisa de campo. 

 

Este capítulo pretende responder ao segundo objetivo intermediário da dissertação: analisar 

como o contexto histórico do desenvolvimento da área nuclear brasileira afeta a atual 

modelagem organizacional da CNEN. 

  

3.1  A CNEN e suas Funções 

. 

O Estado brasileiro tem exercido cada vez mais um papel importante no desenvolvimento 

da sociedade, tanto nas áreas de garantia e direitos individuais e coletivos, da economia, da 

ciência e tecnologia e social, por meio de promoção de políticas públicas. Este elevado 

grau de intervenção implica na necessidade da existência de uma administração pública 

que possa implementar as ações do Estado de forma efetiva e legítima perante a nação. 

 

A maneira com que o Estado burocrático brasileiro se desenvolveu, desde o projeto 

modernizante da Revolução de 30 até a reforma gerencial dos anos 90, implicou na criação 

de diferentes tipos institucionais, os quais se distinguem pela forma de relação entre o 

Estado e a sociedade. Uma destas formas de relação foi o insulamento burocrático, 
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presente em praticamente todas as reformas administrativas ocorridas neste país, que tinha 

como objetivo proteger as instituições técnicas do Estado contra a interferência da política. 

 

Dependendo do grau do insulamento, as agências descentralizadas assumem um papel de 

formulador e implementador de políticas públicas, fugindo do controle político e social e, 

portanto, não legitimando suas ações pela sociedade. Esta situação é aplicada à história do 

desenvolvimento da política de energia nuclear brasileira e, particularmente, à CNEN que 

desde sua criação assume múltiplas funções, exercendo ao mesmo tempo atividades de 

formulação e implementação da política pública do setor nuclear nacional. 

 

3.1.1 A Relação entre Política e Administração 

Com o declínio das teorias que defendiam o Estado mínimo, cresceu muito o debate sobre 

a natureza e a importância do relacionamento da administração pública com o sistema 

político.  A conjugação do fortalecimento de uma sociedade democrática com uma 

participação cada vez maior do Estado nas áreas econômica e social tem aumentado o nível 

de ansiedade para construir uma administração pública legítima e socialmente controlada. 

Hoje, mais do que discutir o tamanho do Estado, o que se encontra na agenda nacional é a 

preocupação com a efetividade da ação estatal. Neste sentido, analisar o processo de 

causalidade que leva ao desequilíbrio da relação entre política e administração, como, por 

um lado, o insulamento dos administradores públicos no que se refere à interferência 

política e, por outro lado, a excessiva regulação política com a conseqüente perda da 

autonomia burocrática, é fundamental para que se possa formular e implementar políticas 

públicas com sustentabilidade política e legitimidade. 

 

A relação entre os sistemas políticos e as organizações governamentais gera diversas 

formas de integração ou de separação, em função da competição que existe na busca de 
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identificação dos interesses sociais e na maneira de formular e implementar políticas 

públicas. 

 

Para Martins (1997), a questão fundamental desta relação é estabelecer um nível de 

interação entre política e administração que atenda ao mesmo tempo aos requisitos de 

regulação política e inserção social no que se refere às relações contratuais entre os atores 

públicos.  De uma forma sintética, o autor apresenta um quadro de referência, Figura 12, 

onde localiza as diferentes formas de integração/dicotomização, utilizando por um lado o 

nível de burocratização da política e a politização da administração e, por outro, os 

requisitos de inserção e regulação. 

 

Neste quadro são definidas quatro possíveis configurações resultantes da relação 

administração/política. Captura e insulamento são considerados situações de desintegração: 

na captura a autonomia burocrática é baixa e a regulação política é alta, o que para Martins 

(1997, p.50) “é um padrão tipicamente clientelista”; enquanto que no insulamento a 

tendência se inverte, com uma excessiva politização da administração e pouca regulação 

política, que pode conduzir à um processo de auto-orientação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 – Relação entre política e administração (Fonte: MARTINS, 1997,  p.50) 
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As outras duas configurações são a integração e a paralisia. A integração é o caso onde 

existe o equilíbrio entre a política e a administração. A paralisia representa a ausência da 

autonomia, da inserção social e da regulação política na ação burocrática.  

 

Apesar de possuir o mesmo viés conceitual, Svara (2001) elabora uma abordagem sobre a 

relação da política e administração com uma visão mais instrumental. Para este autor, o 

relacionamento entre os políticos e os administradores públicos pode ser visto como uma 

interação entre o controle político e a independência profissional e que o ponto central 

desta relação é o valor da reciprocidade ou complementaridade entre estas duas esferas 

institucionais.   

 

Controle envolve a capacidade de dar direção e evitar desvio, enquanto independência 

envolve assegurar perspectivas profissionais em formação política e aderência à padrões 

profissionais na implementação. [...] Isto inclui valores recíprocos de respeito dos 

administradores pelos políticos e compromisso pelos administradores que adiciona 

equilíbrio no relacionamento¹ (SVARA, 2001, p. 179). 

 

Tal qual Martins (1997), Svara (2001) também elabora um quadro referencial², Figura 13, 

que mostra os possíveis modelos que surgem da relação do controle político com a 

independência administrativa. Para este autor, a baixa independência dos administradores e 

o alto controle político geram a dominação política, o que pode acarretar na deficiência da 

competência administrativa e no potencial aumento de corrupção política. Do lado oposto, 

a autonomia burocrática que representa um alto padrão de independência e baixo controle 

político, traz como disfunção o autocontrole dos administradores e a priorização de 

interesses corporativos em relação ao interesse público. Em ambos os casos, o autor 

menciona que o valor da reciprocidade não está presente, pois o nível de controle ou de 

independência é extremo. 
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Quando existe pouco controle e baixa independência é gerada uma disfunção de paralisia 

ou como menciona o autor uma situação de “live and let live”, representando a pior 

situação em termos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Por 

fim, no espaço da complementaridade onde tanto o controle político como a independência 

dos administradores possuem níveis elevados, surge a reciprocidade de valores com os 

políticos respeitando o compromisso e a competência administrativa e os administradores 

atuando de forma compromissada por meio de instrumentos de accountability³ e 

responsiveness4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13 – Relação de reciprocidade entre político e administrador (Fonte: Svara, 2001, 

p.179) 
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pública como um fator essencial para assegurar que as atividades estejam embebidas ao 

mesmo tempo de regulação política e de inserção social.      

 

3.1.2   O Insulamento Burocrático 

Os estudos sobre a relação entre a política e a administração deixam claro que o 

insulamento burocrático é uma disfunção deste relacionamento, ocasionada pela forte 

independência das agências governamentais descentralizadas e pelo baixo ou nenhum 

controle político e social. Em termos de gestão, a prática do insulamento é considerada um 

processo tecnocrático, pois está associada ao fortalecimento do núcleo técnico da 

burocracia, com o objetivo de evitar a intervenção dos sistemas político e social.  

 

O insulamento e a tecnocracia surgem a partir de um diagnóstico de que algumas áreas de 

atuação do Estado são essencialmente técnicas e que qualquer interferência política pode 

prejudicar a consecução dos objetivos, seja em função da lentidão do processo de 

negociação ou da preservação do conteúdo racional da política pública. Em consonância 

com esta lógica, na verdade o que se busca com o insulamento burocrático é diminuir o 

escopo de relações e o espaço político da organização pública. Neste sentido, Nunes (2003, 

p.34) ao analisar a gramática política do Brasil expõe este pensamento: 

 

Ao núcleo técnico é atribuída a realização de objetivos específicos. O insulamento 

burocrático significa a redução do escopo da arena em que interesses e demandas populares 

podem desempenhar um papel. Esta redução da arena é efetivada pela retirada de 

organizações cruciais do conjunto da burocracia tradicional e do espaço político governado 

pelo Congresso e pelos partidos políticos, resguardando estas organizações contra 

tradicionais demandas burocráticas ou redistributivas. 

 

O processo de insulamento burocrático possui duas características. A primeira está 
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relacionada com o grau de insulamento, que passa por um continuum que vai do 

insulamento total até chegar ao engolfamento social, que seria o ponto no qual a agência 

governamental possui forte penetração no espaço político e social. A segunda característica 

é que o insulamento é um processo contingencial. Isto quer dizer que as organizações 

insuladas não necessariamente ficarão nesta situação o tempo todo. Em função do alcance 

dos objetivos e da menor complexidade do ambiente elas podem deixar de existir ou 

mesmo passar a ser desinsuladas (NUNES, 2003). 

 

A conceituação e as características do insulamento burocrático indicam que os governos 

que buscam este processo estão na verdade limitando a gestão das organizações públicas 

em bases tecnicistas, ao concentrar, centralizar e fechar a tomada de decisão da formulação 

e implementação de políticas públicas na racionalidade burocrática.  

 

Este é o caminho mais fácil e leva o administrador público a abandonar qualquer tentativa 

de estabelecer alguma sistemática de accountability ou responsiveness pelos seus atos. Este 

escudo invisível criado pelo insulamento em torno das organizações governamentais torna 

a administração pública completamente imune ao controle da sociedade e ao sistema 

político, gerando muitas vezes questionamentos sobre o próprio sistema democrático. 

 

Neste sentido, é possível fazer uma ligação entre os problemas relacionados com a 

institucionalização do insulamento burocrático e com a sustentabilidade da democracia, 

pois para Diniz (2003, p.21), ao comentar sobre as reformas de Estado, o alcance  da 

estabilidade da democracia brasileira requer superar as três modalidades de déficits 

historicamente acumulados: 

 

o déficit de inclusão social, revertendo os altos graus de concentração da renda e de 

desigualdade, o déficit de capacidade de produzir resultados socialmente desejados, 
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revertendo o padrão patrimonialista de ação estatal e, finalmente, o déficit de accountability, 

reduzindo os graus de discricionariedade das autoridades governamentais. 

 

Em resumo, as disfunções surgidas no processo de insulamento burocrático, tal como 

apresentadas nos modelos conceituais e verificadas durante a formação do Estado 

brasileiro, como será visto na próxima seção, trazem dificuldades para o estabelecimento 

de um ambiente de complementaridade ou reciprocidade entre a política e a administração, 

o que impede o desenvolvimento da capacidade de ação estatal impregnada de demandas 

sociais.  

 

3.1.3  A Formação do Estado Brasileiro e a Prática do Insulamento 

O Estado brasileiro, após a proclamação da república, é dominado por uma elite formada 

pelos grandes proprietários de terra que comandavam a economia do país e por políticos 

que dominavam o Estado de forma patrimonialista e descentralizada (oligarquias 

regionais), no qual se confundia o patrimônio privado com o estatal. Este país começa a se 

transformar com a Revolução de 30, a qual tem o objetivo de fazer uma ruptura com o 

sistema político vigente constituído pela constituição liberal e pelas oligarquias. 

 

Desta forma, nasce o “Estado Novo” de Getúlio Vargas que visa à construção da idéia de 

nação, buscando a unidade do país e sua transformação em um Estado industrial e 

moderno. O Estado interventor da era Vargas marca o advento de um Estado 

Administrativo no Brasil (MARTINS, 1997).  

 

Este novo Estado é estruturado levando-se em conta dois mecanismos típicos da 

administração racional-legal: estatutos normativos e órgãos normativos e fiscalizadores. 

Estes mecanismos foram constituídos por áreas da administração clássica, como material, 
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financeira e pessoal, as quais são até hoje estruturantes da organização pública (LIMA 

JUNIOR, 1998). 

 

Este período do primeiro governo Vargas, que vai de 1930 a 1945, é caracterizado por uma 

administração centralizadora, um Estado intervencionista e com o início de criação de 

agências descentralizadas (autarquias, fundações e empresas estatais), com a finalidade de 

tentar superar o clientelismo das oligarquias regionais e já ensaiando o insulamento 

burocrático que seria mais tarde ampliado.  

 

Então, em 1938 é criado o Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP. O 

DASP é considerado por Cavalcanti (2005, p.56) como sendo o “principal agente de 

modelagem da burocracia brasileira, sendo ele próprio peça fundamental da engrenagem e 

formador de uma doutrina que se projetou para um futuro de muitas décadas”. As 

principais realizações do DASP foram: concurso público para ingresso no serviço público, 

diretrizes gerais para uniformização de classificação de cargos, organização do serviço de 

pessoal e sua capacitação, gestão orçamentária e padronização do processo de compras do 

Estado (PEREIRA, 2001). A implantação destes padrões tipicamente burocráticos vai ao 

encontro das reformas que aconteceram nos Estados europeus no final do século XIX e nos 

Estados Unidos no início do século XX. 

 

Se por um lado a reforma administrativa do Estado Novo possibilitou uma revolução na 

administração pública e o desenvolvimento econômico do país, gerado a partir do Estado 

intervencionista (os famosos “Daspinhos”), por outro lado o autoritarismo e a centralização 

do DASP, como órgão mais do que normatizador, assumindo também poderes legislativos 

e de agência central do governo em relação á tomada de decisão, levou ao insulamento 

burocrático e a regulação autocrática como afirma Martins (1997).  Na mesma direção 
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também aponta Vianna (2001, p.152), quando diz que “[...] o preço da modernização 

autoritária e da “ampliação” por cima da cidadania importará a perda de autonomia da 

sociedade quanto ao Estado e uma herança do autoritarismo político a pesar sobre a nossa 

história republicana [...]”. 

 

 O segundo momento importante na formação do Estado nacional acontece com a 

redemocratização do país, no período compreendido entre 1945 e 1964. No governo Dutra 

existe um desmonte institucional do Estado Novo, quando muitas das atribuições do DASP 

foram extintas, enfraquecendo o órgão. Ao mesmo tempo, a descentralização do poder 

novamente conduzia à utilização de práticas clientelistas, colocando a política partidária e 

eleitoral acima de qualquer novo projeto de ação governamental. Quando Vargas chega 

outra vez ao poder, pela via democrática em 1951, existe a tentativa de reerguer a 

burocracia estatal, inclusive com a criação de novas agências descentralizadas, e com um 

novo projeto de reforma administrativa que acabou não passando de projeto de lei, tendo 

em vista as circunstâncias políticas que vivia este governo, terminando com o suicídio de 

Vargas. 

 

O governo Kubitschek surge com um forte apoio das elites comprometidas com o 

desenvolvimento econômico e com o aparecimento no Brasil do modelo de planificação. 

Desta forma, nasce o Plano de Metas considerado como a primeira experiência implantada 

de planejamento governamental no país (CAVALCANTI, 2005). Para implementar este 

ambicioso Plano de Metas era necessário dotar o Estado de estruturas e instrumentos ágeis, 

que permitissem cumprir a promessa dos 50 anos em 5.  

 

O diagnóstico feito naquele momento indicava que a administração burocrática era lenta e 

pouco eficiente e, por isso, não atendia as necessidades do Plano de Metas. Além disso, a 
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Constituição de 1946 reforçou o poder dos partidos com o controle sobre os governos 

estaduais, ministérios e o orçamento federal.  

 

Em função disso, era necessário remodelar o Estado nacional e, para tal, a estratégia 

adotada foi a de criar uma administração paralela, com flexibilidade gerencial, evitando o 

confronto e a contestação da implantação de uma reforma administrativa ampla. Como 

indica Rezende (2004), no período que compreende o Império e 1956, o Brasil possuía 47 

agências descentralizadas.  Somente nos cinco anos do governo Kubitschek foram criadas 

23 agências, além dos diversos conselhos, grupos executivos e comissões. Esta situação 

levou ao aumento do insulamento burocrático da administração pública brasileira, como 

relata Nunes (2003, p.82): 

 

os partidos políticos não tinham controle sobre o núcleo técnico do Estado, representado por 

organismos como a SUMOC, o BNDE e os Grupos Executivos e composto por 

tecnoburocratas politizados. Politizados mas sem filiação partidária, estes tecnoburocratas 

desprezavam os políticos e o Congresso e promoveram um sério processo de insulamento 

burocrático, com o objetivo de driblar a arena controlada pelos partidos. 

 

Apesar do governo Kubitscheck ter passado à história como um período democrático e de 

elevadas taxas de desenvolvimento econômico, este não contribuiu para a construção de 

um processo de gestão pública equilibrada entre formulação e implementação, pois como 

afirma Martins (1997, p.56) “A autonomia insulada da administração paralela contrastava 

com a paralisia regulada da administração tradicional.”. 

 

O terceiro momento marcante na formação do Estado nacional compreende o período da 

ditadura militar que começa com a Revolução de 1964 e acaba na transição democrática 

em 1985.  Neste espaço de tempo, o governo militar estabelece e implementa um projeto 
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de desenvolvimento do país, com certeza o último até os dias de hoje, que tem o Estado 

como um ator estratégico para a geração do crescimento econômico.  

 

Para viabilizar este projeto de desenvolvimento centrado no Estado foi necessário reformar 

profundamente a administração estatal. Neste sentido, foi instituído o Decreto-Lei n° 200, 

considerado por Pereira (2001, p.14) como uma “reforma pioneira, que prenunciava as 

reformas gerenciais que ocorreriam em alguns países do mundo desenvolvido a partir dos 

anos 80, e no Brasil a partir de 1995.”. 

 

Esta reforma proposta pelo Decreto estabelece diversas medidas que iriam renovar a 

administração pública brasileira: define a administração direta (formada pelos núcleos 

estratégicos dos ministérios) e a administração indireta com grande flexibilidade de gestão 

(constituídas de agências descentralizadas como autarquias, fundações, empresas estatais e 

outras); cria princípios como planejamento, descentralização funcional, coordenação e 

controle; e viabiliza a contratação de celetista e a terceirização. 

 

O nível de crescimento da economia brasileira nesta época (famoso “milagre”) é 

diretamente proporcional ao tamanho do número de agências descentralizadas criadas.  

Analisando novamente os dados de Rezende (2004) é possível notar que se de 1808 até 

1964 havia 110 agências descentralizadas, somente nos 21 anos da ditadura militar foram 

criadas 274 novas agências. Na tentativa de superação da rigidez burocrática, estas 

organizações foram criadas com uma modelagem voltada para uma administração 

gerencial, onde a flexibilidade de gestão, o planejamento estratégico, a contratação de 

pessoal sem concurso público e a autonomia para implementação de planos de cargos 

especiais eram elementos organizacionais estruturantes. Como resultado foram criadas 

organizações de alta qualidade, com pessoal bem qualificado e bem pago, o que 
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possibilitou a implantação de um vigoroso projeto de desenvolvimento nacional. 

 

Por outro lado, o fortalecimento das entidades descentralizadas e o abandono da 

administração direta centralizaram na administração indireta o papel de formular e ao 

mesmo tempo de implementar as políticas públicas. Como conseqüência, no final deste 

período o país possui um Estado nacional com o núcleo estratégico enfraquecido, que se 

mantém até os dias de hoje, e altamente tecnocrático.  O resultado desta reforma 

administrativa adotada pelos governos militares é assim apresentada por Martins (1997, 

p.57): 

 

O desenho institucional tecnocrático implementado pelo regime militar foi essencialmente 

dicotomizante. Por um lado, insulou o Estado da política, estabeleceu um padrão de 

regulação tecnocrática. Por outro, e como conseqüência, não logrou preservá-lo da própria 

influência patrimonialista tecnocrática, que através de formas como a dos anéis burocráticos 

e estratégias de ganhos crescentes auto-orientados (rent-seeking) representaram um padrão 

de autonomia insulada mediante inserção auto-orientada. 

 

No período de transição democrática, após o fim do regime militar, a administração 

pública brasileira sofre uma guinada importante com o advento da Constituição de 1988. 

Durante o período da constituinte, a nação vivia sob um regime político dominado por uma 

coalizão conservadora (PMDB e PFL) e em um ambiente extremamente populista - na área 

econômica o exemplo é o Plano Cruzado - como reflexo dos anos de ditadura.  

 

Como resultado deste contexto, a Constituição é aprovada com elementos que tornam a 

administração pública novamente burocrática e centralizada, onde a prioridade agora é a 

administração direta, retirando da administração indireta - particularmente das autarquias e 

fundações - toda aquela autonomia e flexibilidade gerencial que existia no período anterior. 
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Como afirma Pereira e Spink (1998), este resultado é fruto do entendimento das forças 

democráticas de que a crise fiscal pela qual passava o Estado era conseqüência do modelo 

descentralizado implantado pelos governos militares. Além disso, estas mesmas forças 

foram influenciadas pelo ressentimento da velha burocracia contra a reforma pela qual a 

administração central passara no regime militar. 

 

Entretanto, é importante notar que os dispositivos colocados na Constituição de 1988 não 

foram capazes de acabar com o insulamento burocrático das agências descentralizadas, 

pois se limitaram no estabelecimento de controles sobre os meios e não sobre os fins, 

prevalecendo os aspectos legais-formais sobre os aspectos substantivos. Muitas 

organizações da administração indireta continuaram distanciadas tanto da regulação 

política quanto da inserção social. 

 

Depois deste período de transição democrática surge então o primeiro presidente eleito 

pelo voto direto, após a ditadura militar. O governo Collor assume com a bandeira 

neoliberal e utiliza como princípios a abertura da economia, a desregulamentação, a 

desestatização e a redução da burocracia do Estado. Como resultado deste curto mandato, o 

país viu a implantação de reformas radicais sem qualquer respaldo científico e uma 

verdadeira desestruturação de setores inteiros da administração federal. 

 

O quarto momento importante da formação do Estado nacional surge em 1995 com a 

eleição de Fernando Henrique Cardoso e com a preocupação deste governo em relação à 

necessidade de reformular o Estado brasileiro. Para Rezende (2004), a crise fiscal assume 

dimensão central na agenda deste governo, pois reduzir o custo do Estado está diretamente 

ligado à sustentabilidade do Plano Real (governo Itamar), tendo em vista que o diagnóstico 

apresentado mostrava que a crise econômica tinha sido conseqüência da crise fiscal. Ponto 
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bastante controverso, pois muitos acadêmicos consideram que na verdade a crise 

econômica é que gerou a crise fiscal. 

 

Desta forma, é elaborado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, em 1995 

pelo Ministro Bresser Pereira, que possuía duas dimensões: a primeira está relacionada 

com o equilíbrio fiscal, por meio de mudanças na Constituição e em leis e por medidas de 

diminuição dos custos da burocracia; a segunda está direcionada ao aumento da 

governança do Estado, ao propor a transição da administração burocrática para a 

administração gerencial e modelagens diferentes para diferentes setores do Estado. 

 

Como será mostrado e justificado mais adiante, na verdade o ajuste fiscal foi a única 

dimensão que efetivamente gerou resultados, apesar da qualidade da construção conceitual 

e metodológica da segunda dimensão. O ajuste fiscal foi enfrentado com alterações 

importantes e necessárias na Constituição e em diversas leis relacionadas com os custos da 

administração pública, com a aprovação da lei de Responsabilidade Fiscal e com maior 

controle das despesas do Estado. 

 

No contexto do aumento da governança foi proposta uma reforma do Estado que 

transformasse a administração burocrática em administração gerencial. Para isto, o Plano 

Diretor dividia o Estado em quatro setores e para cada um foram definidas a forma de 

propriedade – estatal, pública não estatal e privada – e a forma de administração – 

burocrática ou gerencial.  

 

O setor núcleo estratégico, constituído pela cúpula dos ministérios, o legislativo e o 

judiciário são estatal, burocrático e gerencial, pois participam do contrato de gestão. O 

segundo setor que é denominado atividade exclusiva, é composto pelas atividades de 
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fiscalização e regulamentação, sendo estatal e gerencial, com contrato de gestão. Os 

serviços não exclusivos, onde estão incluídas as universidades, institutos de pesquisa e 

hospitais, é o setor público não estatal e gerencial, também com contrato de gestão. 

Finalmente, o quarto setor de produção para o mercado - empresas estatais - tem a forma 

de propriedade privada e com administração gerencial.  

 

Este modelo, conforme prevê o Plano Diretor, é sustentado por três instrumentos 

fundamentais. O primeiro é o Contrato de Gestão que tem como função primeira a 

associação da performance com a accountability (REZENDE, 2004). É o instrumento de 

integração entre formulação e implementação das políticas públicas. O segundo 

instrumento é o Programa Nacional de Publicização, no qual seriam criadas as 

Organizações Sociais entidades de direito privado, sem fins lucrativos. Por fim, o último 

instrumento é a criação do Conselho Nacional de Desestatização, o qual seria o 

responsável pela privatização das empresas estatais. 

 

O resultado da implementação deste modelo foi um fracasso. Com exceção do programa de 

privatização, cujo objetivo principal foi o ajuste fiscal e a diminuição do Estado, não houve 

no Estado nacional o aumento da governança como previsto anteriormente. Como 

mudança efetiva foram criadas somente seis organizações sociais e apenas uma instituição 

foi qualificada como agência executiva. Além disso, mais uma vez, o núcleo estratégico do 

Estado não foi fortalecido. 

 

A tese de Rezende (2004) para o êxito do ajuste fiscal e para o fracasso da melhoria da 

performance da administração estatal está baseada no desalinhamento de interesses dos 

diversos atores estratégicos do Estado. Para ele, enquanto as agências controladoras 

(Ministérios da Fazenda e Planejamento) tiveram e têm uma única preocupação com a 
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racionalidade de custos, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - 

MARE estava preocupado com os custos também, mas o mais importante era dotar a 

administração de flexibilidade e responsabilidade, visando melhorar a performance das 

instituições do Estado. Já para as agências descentralizadas o fundamental era diminuir o 

controle excessivo. 

 

Desta forma, para as medidas de ajuste fiscal houve um processo cooperativo entre as 

agências controladoras e o MARE, o que permitiu o sucesso das medidas. No momento de 

implantar as mudanças institucionais, as agências controladoras ficaram preocupadas com 

as conseqüências que poderiam surgir em relação ao controle do ajuste fiscal e, por isso, 

não apoiaram o processo de descentralização e flexibilização proposto pelo MARE, o que 

ocasionou o fracasso. 

 

Apesar da proposta do modelo conceitual da reforma do Estado ter sido elaborada visando 

construir modelos organizacionais que buscassem um equilíbrio entre a regulação política, 

a inserção social e a flexibilidade de gestão, o mau êxito na implementação desta proposta 

implicou na manutenção do quadro de insulamento burocrático de algumas daquelas 

organizações que foram criadas em reformas administrativas anteriores. Este é o caso da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como será visto a seguir. 

 

3.1.4  O Desenvolvimento da Área Nuclear com Insulamento Burocrático 

O estudo da CNEN se reveste de grande interesse, enquanto modelo de autarquia especial 

criada em pleno governo JK, por algumas razões. Primeiro em função de ter sido criada 

como uma agência descentralizada sem o papel de intervenção na economia, mas como 

sendo uma das primeiras organizações voltadas para o desenvolvimento de tecnologia de 

interesse de segurança nacional. A segunda está ligada diretamente à sua história de 
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insulamento burocrático, como órgão de formulação e de implementação de políticas 

públicas na área de energia nuclear e à sua capacidade de afirmar sua personalidade 

institucional e de fortalecê-la mesmo em conjunturas distintas e muitas vezes adversas. 

Finalmente, a última razão diz respeito à importância que vários segmentos da sociedade 

têm demonstrado em discutir com mais profundidade a necessidade de embeber as 

atividades da CNEN de regulação política e de inserção social, face aos valores 

democráticos que estão cada vez mais presentes na sociedade brasileira. 

 

Inicialmente, é importante descrever os antecedentes históricos que levaram à criação da 

CNEN, na medida em que eles ajudam a entender e até a explicar a evolução da política 

nuclear brasileira e o seu insulamento. Após a Segunda Guerra Mundial, os EUA 

preocupados em manter a hegemonia da tecnologia da energia nuclear propõem o Plano 

Baruch, o qual tinha a finalidade de criar uma Autoridade Atômica Supranacional para 

controlar as atividades nucleares e propunha ainda, a internacionalização das áreas 

potencialmente produtoras de minérios nucleares (ALVES, 1989). Começa aqui um 

poderoso jogo político dos EUA para proibir qualquer desenvolvimento de tecnologia 

nuclear por países que não aceitassem suas regras injustas e seus controles, que na verdade 

eram instrumentos de dependência tecnológica. 

 

Como contraproposta a esta política, o Brasil propõe a Linha de Compensação Específica 

que consiste em vender materiais físseis desde que em contrapartida houvesse a troca de 

assistência nuclear, em termos de treinamento, tecnologia e equipamentos. Além disso, o 

país  tenta sair da dependência dos EUA, por meio de novas parcerias com aquisição de 

três ultracentrífugas na Alemanha, cuja entrega ao Brasil foi praticamente paralisada pelos 

EUA (ALVES, 1989).  Neste momento a pressão política dos EUA foi tão forte que levou 

à demissão do responsável pela política nuclear brasileira, o Almirante Álvaro Alberto da 
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Motta e Silva, então presidente do Conselho Nacional de Pesquisas (CNP), atual CNPq, 

criado por   Getúlio Vargas em 1951, o qual possuía como órgão consultor a  Comissão de 

Energia Atômica. Então, a partir da demissão do Presidente do CNP, acordos são assinados 

com os EUA e classificados como estrategicamente desinteressantes para o 

desenvolvimento nuclear nacional (CONGRESSO NACIONAL, 1990). 

 

Esta relação conflitante com os EUA culmina, em fevereiro de 1956, com a criação de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso Nacional, para proceder às 

investigações sobre o problema da energia atômica no Brasil. Após os resultados desta 

CPI, o Presidente da República Juscelino Kubitschek decide criar, por decreto, a Comissão 

Nacional de Energia Nuclear – CNEN, em outubro de 1956, encarregada de propor as 

medidas julgadas necessárias à orientação da política geral da energia atômica em todas as 

suas fases e aspectos (CONGRESSO NACIONAL, 1990). O próprio ato de se criar a 

CNEN por um decreto, apesar dos trabalhos da CPI, é a primeira demonstração da intenção 

do insulamento burocrático para as atividades nucleares.  

 

Na verdade, a criação efetiva da CNEN como uma organização5 e da primeira Política 

Nacional de Energia Nuclear do país definida em lei somente ocorrem em 1962, na 

Presidência de João Goulart, quando passa a existir toda uma política externa independente 

dos EUA. É interessante notar que esta política externa independente é que possibilita, de 

uma certa forma, reduzir o insulamento da CNEN, com a apreciação e aprovação pelos 

representantes do povo de uma política setorial e de uma estrutura organizacional formal 

para as atividades nucleares. 

 

Durante o período Castello Branco pôs-se fim à política externa independente, 

desenvolvida nos governos anteriores de Jânio Quadros e João Goulart. O governo passou 
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a adotar uma postura alinhada aos interesses dos EUA. Em julho de 1972, o Brasil assinava 

um contrato com a empresa Westinghouse, dos EUA, que assumiu o compromisso de 

construir a primeira usina nuclear de potência no Brasil, pelo sistema de turn-key. Neste 

contrato, as amarras dos EUA eram pesadas, não deixando muita liberdade para o 

crescimento da tecnologia nuclear no Brasil. Este período de prevalência das atividades 

com base em cooperação externa muda de foco com uma nova política externa, voltada 

para os países europeus (ALVES, 1989).  

 

A impossibilidade de transferência tecnológica por parte dos EUA e a mudança da política 

externa brasileira resultaram, em 1975, no Acordo de Cooperação Técnica com a 

Alemanha Ocidental, que incluía a construção de usinas nucleares. Entretanto, no final da 

década de 70 o país enfrentava dificuldades para a importação do combustível para a Usina 

Nuclear de Angra I, em função da política externa do governo Carter e do acordo com a 

Alemanha, que não previa a transferência de tecnologia para todo o ciclo de produção do 

combustível nuclear. Além disso, como alerta Alves (1989, p.12), o contexto internacional 

apresentava as seguintes dificuldades para obtenção das tecnologias via transferência 

externa: 

• mudanças unilaterais das regras do comércio internacional, alterando, inclusive, contratos 

anteriormente  firmados; 

• surgimento do Clube de Londres, congregando os países supridores; 

• obrigatoriedade dos países receptores de materiais, equipamentos e tecnologias submeterem 

todas as suas atividades nucleares a um sistema internacional de inspeção, mesmo quando 

esses materiais e equipamentos e tecnologias destinavam-se a fins distintos dos nucleares; 

• a manutenção de uma política de total sigilo tecnológico envolvendo o conceito de 

salvaguardas baseadas em informações não disponíveis ao público, salvaguardas essas que 

se estendem aos usos posteriores dessas informações; 

• proibições à livre negociação dos produtos da tecnologia adquirida, sem o prévio 



 73 

consentimento do país transferidor. 

 

Em função dessas condicionantes surge o Programa Nuclear Paralelo, conhecido por esse 

nome por ter sido implantado em paralelo ao Programa Oficial (Acordo com a Alemanha), 

com o objetivo de desenvolver competência nacional autônoma, indispensável às 

aplicações pacíficas da energia nuclear, de forma coerente com as necessidades nacionais. 

O desenvolvimento deste programa, provavelmente o mais tecnocrata e auto-orientado de 

toda a história da ciência e tecnologia deste país, foi amplamente analisado pelos poderes 

executivo e legislativo. Em 1985, em pleno processo de transição democrática o Presidente 

Sarney cria a Comissão de Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro. No legislativo, em 

1990, é instalada uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso 

Nacional. Ambas possuíam o objetivo de avaliar o Programa Autônomo de Energia 

Nuclear e propor sugestões para uma política nuclear. 

 

O importante a ser destacado é que a entrada da CNEN neste programa autônomo e a sua 

aproximação em definitivo com o Conselho de Segurança Nacional fizeram com que a 

organização assumisse um processo de gestão institucional altamente autocrático e com 

grande distanciamento de qualquer regulação política e de controle social. Esta situação foi 

constatada nas duas Comissões de avaliação quando afirmam: 

 

Estes problemas institucionais vêm de outra parte criando uma série de obstáculos à maior 

participação da comunidade científica nas atividades de pesquisa e desenvolvimento 

patrocinadas pela CNEN. O processo de tomada de decisões do órgão sobre projetos de 

pesquisa de seu interesse é desconhecido, contrariamente ao que ocorre noutras instituições 

públicas igualmente envolvidas com o fomento da Ciência e Tecnologia (PRESIDÊNCIA 

DA REPÚBLICA, 1986, p.20). 

[...] a centralização, numa mesma instituição, dos poderes de formular a política, licenciar 



 74 

obras e fiscalizá-las, como ocorreu com a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, 

não foi a melhor opção. Este, aliás foi o caminho para que todo o Programa Nuclear 

Paralelo ficasse em regime de sigilo absoluto de longe do controle da sociedade [...] 

(CONGRESSO NACIONAL, 1990, p. 106). 

 

Neste processo de insulamento burocrático a CNEN possuía uma grande autonomia em 

diversos aspectos institucionais: 

• a missão e os objetivos estratégicos eram definidos e conhecidos por um núcleo restrito 

de pessoas da organização, sendo que o restante dos funcionários trabalhava em 

pequenos projetos sem conhecimento do todo;  

• em termos orçamentários existia  o Fundo Nacional de Energia Nuclear – FNEN que 

permitia que a CNEN tivesse uma margem de liberdade bem maior para tomar decisões 

no que se refere à alocação de recursos sob sua administração; 

• além do FNEN, também existiam os orçamentos  secretos, geridos pelas famosas contas 

delta6, que possibilitavam uma grande flexibilidade na gestão administrativa;  

• não havia participação dos atores sociais na definição de metas e nem transparência nos 

resultados alcançados pelo programa, o que gerou uma administração profundamente 

tecnocrática; 

• a permanência da área de fiscalização e licenciamento e da área de pesquisa e 

desenvolvimento sob a mesma modelagem organizacional permitia agilidade e 

flexibilidade para implementação e execução de certos projetos tecnológicos, apesar da 

forte incoerência de manter sob o mesmo comando a execução e a fiscalização. 

 

Pode-se afirmar que naquele momento da história nacional foi fundamental para o 

desenvolvimento do país o domínio das tecnologias sensíveis. Mais do que nunca, o 

ambiente atual de mundialização da economia mostra que o divisor de águas que separa os 

países desenvolvidos dos não desenvolvidos está no nível de independência e 
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autosustentabilidade tecnológica. Além disso, a política estratégica restritiva e injusta que 

envolvia e ainda envolve a transferência de tecnologias pelos países ricos fez com que 

fosse necessário utilizar-se de mecanismos ortodoxos que contribuíssem para gerar 

competência nacional que viabilizasse o desenvolvimento científico e tecnológico para o 

bem estar da população brasileira.  

 

Foi exatamente isso que foi feito no Programa Nuclear Paralelo. Pode-se discutir a forma e 

o grau de insulamento de suas atividades, mas é necessário fazer justiça ao mencionar os 

resultados significativos gerados para o progresso da pesquisa neste país.  

 

Entretanto, o que se pretende destacar aqui é que todo este processo histórico do 

desenvolvimento da energia nuclear do Brasil tornou a CNEN uma organização 

impermeável à regulação política e à inserção social e, mais do que isso, criou uma 

modelagem e uma cultura organizacional que vêm impedindo que se possa criar poros que 

possibilitem a absorção de elementos que tornem a CNEN uma organização aberta para as 

demandas da população brasileira e para o controle social.  

 

Apesar do avanço da tecnologia nuclear nacional, do amadurecimento democrático e do 

fortalecimento das instituições republicanas, a CNEN ainda possui várias características do 

modelo de insulamento burocrático e, sem dúvida, isto pode estar afetando a legitimidade 

de suas ações perante a sociedade brasileira, pois, hoje, a noção de efetividade das 

organizações públicas não se restringe apenas aos aspectos de competência e eficiência 

operacional, mas também à fatores que estão associados ao apoio político e à legitimidade 

dos fins que se pretende alcançar.     

 

3.1.5  Fatores que Caracterizam o Insulamento Burocrático da CNEN 
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A questão que se coloca neste momento é como se pode caracterizar o insulamento de uma 

organização pública? A literatura sobre esta questão é muito reduzida, pois não apresenta 

de uma forma clara os fatores que possam ser analisados para a determinação do grau de 

insulamento. Porém, ao analisar os estudos sobre controle social e regulação política foi 

possível estabelecer diversos fatores exógenos e endógenos à organização que se avaliados 

podem definir um ponto no continuum que vai do insulamento burocrático ao 

engolfamento social.  

 

Como fatores exógenos têm-se aqueles que estão ligados aos diversos órgãos de controle e 

supervisão existentes na vida democrática. Estes controles existem em todas as áreas do 

governo e variam em forma e intensidade, conforme a complexidade das atribuições e do 

ministério ao qual se subordinam. Desta forma, são apresentados a seguir os principais 

órgãos e os seus controles: 

• Poderes Executivo e Legislativo: propor e aprovar políticas públicas (a Constituição 

brasileira dispõe no seu artigo 49 inciso XIV, que é competência exclusiva do 

Congresso Nacional aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes às atividades 

nucleares); 

• Tribunal de Contas da União - tem como principal controle a análise de prestação de 

contas anual das organizações públicas; 

• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – acompanha os principais projetos do 

governo federal e elabora em conjunto com os ministérios supervisores contratos de 

gestão que são firmados com agências descentralizadas; 

• Ministério Supervisor: estabelece as políticas setoriais, firma contratos de gestão com 

suas unidades descentralizadas e acompanha resultados; 

• Cidadão – a cidadania ativa exerce controle sobre atividades públicas, por meio de 

denúncias e participação em conselhos representativos, dentre outros mecanismos. 
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 No que se refere à CNEN, estes controles externos contribuem muito pouco para criar um 

ambiente mais transparente das ações. Primeiro, porque desde a CPMI, em 1990, não se 

discute no Legislativo e no Executivo a elaboração de uma política pública para a energia 

nuclear neste país. Na ausência de uma política explícita o que surge e que leva ao 

insulamento é o estabelecimento de uma política implícita. O governo atual comete o 

mesmo erro de insular as atividades nucleares, ao elaborar uma nova proposta de política 

nuclear sem a participação da comunidade nacional. A discussão está restrita à um pequeno 

grupo  de gerentes das agências nucleares. Políticas públicas são princípios, e estes são o 

resultado de processos políticos complexos e abrangentes, nos quais a participação da 

sociedade deve ser garantida por meio de regras institucionais transparentes e de amplo 

acesso, sob pena de retumbantes fracassos das políticas, descrença, desconfiança, 

distanciamento e, consequentemente, nenhuma adesão a estas.  

 

Segundo, porque na administração pública federal estes controles são realizados nos 

processos e não nos resultados. A preocupação maior é verificar se os procedimentos e as 

normas estão sendo cumpridos, independentemente da existência ou não da efetividade das 

ações. A prestação de contas anual exigida pelo TCU é o documento utilizado tanto pelo 

legislativo quanto pelo ministério supervisor para medir o desempenho da CNEN. 

Acontece que este instrumento consegue medir muito pouco a eficiência e quase nada a 

eficácia e a efetividade organizacional.  

 

Terceiro, porque para controlar resultados é necessário existir uma estrutura mínima de 

planejamento. O Plano Plurianual (PPA) deveria ser o instrumento que refletisse as ações a 

serem realizadas pela CNEN em função de um plano de governo, com sustentação política 

e legitimidade social. Mas não é. O nível de tratamento genérico do PPA faz com que a 

CNEN possua um plano de trabalho independente e sem ligação visível com o plano de 
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governo. Esta questão poderia ser resolvida se existisse um modelo de contrato de gestão 

ou um compromisso de trabalho entre o ministério supervisor e a CNEN, que efetivamente 

pudesse se colocar como o instrumento de accountability e responsiveness. 

 

Por fim, controle do cidadão só é possível se existir uma sociedade madura politicamente, 

com uma cidadania organizada e consciente da sua participação no processo de construção 

de políticas públicas não como objeto, mas sim como sujeito. Infelizmente, a forma como 

o Estado brasileiro foi construído criou um abismo entre o cidadão e a ação pública. Como 

afirma Pereira (1998, p.266) “Historicamente, o Estado não é visto como um órgão ao lado 

da sociedade, oriundo de um contrato social, mas como uma entidade acima da sociedade”. 

Esta cultura cidadã restringe o controle social, ainda mais quando  se trata de temas tão 

técnicos e complexos como o caso do uso da energia nuclear. 

 

Por outro lado, os fatores endógenos estão relacionados com a modelagem de diversas 

variáveis organizacionais que podem tornar a organização pública mais regulada e inserida 

socialmente. Podem ser citadas as seguintes variáveis: 

• composição de Conselho Institucional com representantes dos diversos segmentos da 

sociedade; 

• mecanismos de accountability e responsiveness; 

• práticas de construção e avaliação de indicadores de desempenho; 

• sistemas de informações transparentes para a sociedade; 

• pesquisas externas de avaliação de resultado organizacional; 

• existência de Central de Atendimento e Ouvidoria, principalmente para as instituições 

que exercem o papel de fiscalização; 

• estruturas técnicas multi-uso, para as instituições de pesquisa. 
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A lista dos fatores endógenos pode variar em função do tipo de missão institucional e do 

espaço de atuação, mas sem dúvida uma organização pública que possua estes elementos 

no seu processo de gestão está mais para o engolfamento social do que para o insulamento 

burocrático. Este efetivamente não é o caso da CNEN. 

 

A Comissão Deliberativa da CNEN, que é o órgão máximo de tomada de decisão, é 

composta por cinco membros sendo que quatro deles devem pertencer à organização 

(presidente e os três diretores), o que dificulta a participação externa. A implementação de 

políticas públicas na área de ciência e tecnologia requer hoje uma profunda parceria com 

setores privados, do Estado, com universidades, com o terceiro setor e com institutos de 

pesquisa. Desta forma, o processo de desinsulamento das atividades da CNEN tem que 

começar por uma reforma na Comissão Deliberativa, com a incorporação de representantes 

do Governo e de setores importantes na área de atuação da organização. Esta Comissão 

tem que se tornar um canal de expressão e articulação das demandas da sociedade e em um 

foro de discussão de projetos em parceria e de avaliação de produção científica e 

tecnológica da CNEN. Só assim será possível incrementar a capacidade de transferir aos 

setores da sociedade os frutos do trabalho e da competência da CNEN. 

 

A CNEN não é uma organização onde se possa medir a efetividade das suas ações, pois ela 

não possui mecanismos de accountability. A efetividade de uma política pública pode ser 

definida pela relevância dos benefícios sociais, econômicos e culturais efetivamente 

ocorridos em uma determinada ação estatal.  Se a efetividade pode ser vista desta maneira, 

então o conceito de accountability está inserido dentro do conceito de efetividade. Uma 

política pública que proporcionou um benefício social relevante, necessariamente foi 

formulada, implementada e avaliada com a utilização de mecanismos de accountability, 

como a participação social, a responsabilização dos servidores públicos e os controles 
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sociais.  

 

A construção e a avaliação de indicadores de desempenho são a base para a implementação 

de mecanismos de accountability. Uma organização que busque transparência e avaliação 

de suas ações precisa criar uma sistemática de indicadores de desempenho. Atualmente, a 

CNEN trabalha apenas com um plano de trabalho, onde não existem indicadores e nenhum 

processo de avaliação. 

 

A informação é o elemento fundamental para o controle social. A evolução das ferramentas 

computacionais e dos instrumentos de comunicação no mundo de hoje permitem uma 

maior participação social na elaboração e na avaliação de políticas públicas. Este 

ferramental quando utilizado pelas organizações públicas adequadamente e com uma 

linguagem clara e acessível torna as ações e os resultados transparentes e sujeitos à um 

processo de avaliação e de responsabilização. Neste campo, pela própria cultura construída 

durante o processo histórico, a CNEN carece de sistemas corporativos informatizados que 

possam fornecer informações relevantes para a sociedade. A dificuldade dos agentes 

fiscalizados pela CNEN em conseguir informações sobre o andamento de seus processos, 

os quais inclusive são taxados, é o exemplo maior da falta de transparência das 

informações. 

 

A avaliação dos diversos stakeholders em relação ao desempenho organizacional é de 

suma importância para a construção de uma organização pública que pretenda estar 

sintonizada com as demandas externas. Para uma instituição como a CNEN, que possui 

uma diversidade de stakeholders – universidades, clínicas médicas, indústrias, Estado, 

entre outros - a implementação de pesquisas externas para aferição de seus resultados é um 

processo crítico que precisa ser iniciado, para que possa sustentar as bases do projeto de 
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construção de uma CNEN mais legítima. 

 

A Central de Atendimento e a criação de um órgão de Ouvidoria são mecanismos básicos, 

mas fundamentais como canais formais de acolhimento de denúncias e de disponibilização 

de informações, principalmente para uma organização como a CNEN que fiscaliza mais de 

3.300 instalações radiativas em todo o Brasil. É uma forma de aproximar o cliente-cidadão 

da CNEN e uma maneira fácil e simples de diminuir este abismo que separa a CNEN da 

sociedade. 

 

Por fim, existe uma questão bastante específica da área científica que é a parceria com 

outras instituições de pesquisa. Apesar da maioria das unidades de pesquisa da CNEN 

estar localizada dentro de campus universitários, existe pouca tradição, em função do 

processo de insulamento, de parcerias de pesquisas com as universidades e com outros 

centros de pesquisa. Iniciativas, como de editais de financiamento da Finep, têm 

demonstrado que o crescimento e a consolidação da pesquisa científica e tecnológica 

passam pela capacidade de expansão de gestão de unidades multi-usuárias. A dificuldade 

em aprovar projetos com esta finalidade demonstra que a CNEN, também neste quesito, 

permanece insulada em relação à comunidade científica. 

 

Ao fim da análise destes fatores exógenos e endógenos que caracterizam o grau de 

insulamento burocrático da CNEN, duas observações precisam ser expostas. A primeira se 

refere à impossibilidade da CNEN em influenciar mudanças nos fatores externos que 

dificultam o controle social. Mudanças neste nível só serão possíveis com um amplo 

projeto nacional de reforma do Estado. Desta forma, ganham urgência as iniciativas da 

CNEN que estejam direcionadas para os fatores endógenos. 
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A segunda observação é que a análise feita dos fatores endógenos em relação à CNEN foi  

construída em cima dos elementos organizacionais existentes no centro de comando do 

Sistema CNEN. Sem dúvida, o resultado pode ser diferente se for feita uma análise 

separada de cada instituto de pesquisa da instituição. 

 

3.1.6 O Insulamento e a Acumulação de Funções na CNEN 

Além de tornar a CNEN uma organização impermeável à regulação política e à inserção 

social, o insulamento também teve como conseqüência a acumulação de múltiplas funções 

por parte da CNEN. Funções que foram sendo agregadas e ampliadas em razão das 

políticas para a área de energia nuclear e de outras circunstâncias que de alguma maneira 

forçaram a CNEN a buscar novos caminhos para a sua sobrevivência. 

 

Por ser uma área muito específica, o desenvolvimento do setor nuclear começou todo 

centralizado na CNEN. O Decreto n° 40.110, de 10.10.56, cria a CNEN com a atribuição 

única de propor medidas à orientação da política geral da energia atômica em todas as suas 

fases e aspectos. Esta situação permanece assim até o advento da Lei n° 4.118, de 

27.08.62, que na verdade estabelece a primeira política nacional de energia nuclear e 

“recria” a CNEN. 

 

Nesta lei, a CNEN continua centralizando todas as funções ligadas ao setor nuclear, com a 

diferença que nesta lei são detalhadas todas as suas competências, as quais englobavam as 

seguintes áreas: promoção da pesquisa, lavra e beneficiamento de minérios nucleares; 

promoção de formação de recursos humanos para a área nuclear; estabelecimento de 

regulamentos e normas de segurança concernentes ao uso das radiações e dos materiais 

nucleares e à instalação e operação dos estabelecimentos destinados a produzir materiais 

nucleares ou utilizar a energia nuclear; fiscalização do cumprimento dos regulamentos e 



 83 

normas; e realização de estudos, projetos, construção e operação de usinas nucleares. 

 

Como pode ser notado, estas funções pertencentes a CNEN abrangem tudo que está 

relacionado ao setor nuclear: desde a construção e operação de uma usina nuclear até o 

licenciamento e fiscalização desta usina. Esta situação, no momento em que se iniciava o 

desenvolvimento de tecnologia nuclear no Brasil, é compreensível já que não existia um 

programa nuclear desenvolvido e que necessitasse de outras organizações. 

 

Esta realidade começa a mudar quando em 1967 acontece uma reformulação da estrutura 

administrativa na área nuclear. Nesta mudança, a CNEN passa para o Ministério de Minas 

de Energia, ficando a Eletrobrás com a responsabilidade da construção e operação das 

usinas nucleares. Em 1968, depois de tomada a decisão de construir a primeira usina 

nuclear do país, Furnas é a escolhida para tal empreendimento (GIROTTI, 1984). 

 

A próxima alteração no rol das competências da CNEN se realiza com a criação da 

Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (CBTN), Lei n° 5.740, de 01.12.1971, com o 

objetivo de assumir as atividades relacionadas com todas as fases do ciclo do combustível 

nuclear, que eram até então executadas pela CNEN. Porém, é importante salientar que 

apesar da criação da CBTN, a CNEN continuava tendo acesso às decisões sobre os rumos 

destas atividades, pois possuía o controle acionário desta empresa de economia mista. 

 

Para atender ao Acordo de Cooperação Técnica com a Alemanha para construção de usinas 

nucleares e para transferência de tecnologia para o desenvolvimento do ciclo do 

combustível, em 1974 acontece a segunda importante reestruturação da área nuclear, com a 

Lei n° 6.189, de 16.12.1974. Pela primeira vez o setor nuclear é dividido formalmente em 

planejamento e execução. A CNEN é considerada como órgão superior de orientação, 
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planejamento, supervisão, fiscalização e de pesquisa científica. A CBTN, que passa a 

denominar-se Nuclebrás, fica como o órgão de execução do programa nuclear brasileiro. 

 

Esta nova política nuclear possibilitou que a Nuclebrás se tornasse um grande 

conglomerado de empresas, formada pela holding Nuclebrás e por mais sete subsidiárias. 

Neste momento, a Nuclebrás passou a ser a grande locomotiva que puxava um sonho 

megalomaníaco de transformar o Brasil em uma grande potência nuclear.  

 

Por outro lado, neste período a CNEN além de perder o controle acionário da Nuclebrás, 

portanto não mais podendo interferir nas decisões desta parte do programa nuclear, se 

restringe às atividades de segurança nuclear e pesquisa e desenvolvimento. O esvaziamento 

do papel da CNEN no desenvolvimento do setor nuclear no período de 1974, com a criação 

da Nuclebrás, até 1980, quando nasce o Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear – 

PATN (ALVES,1989), fica bem configurado com a ausência de qualquer unidade de 

pesquisa na estrutura da CNEN, como será visto na seção seguinte. 

 

Como já foi antecipado, o processo de diminuição da participação da CNEN no programa 

nuclear começa a se reverter com a criação do projeto do PATN, de iniciativa do 

Ministério da Marinha do Brasil. Este Programa começa a ganhar força em 1981, quando a 

Secretaria do Conselho Nacional de Segurança Nuclear, assessorada pelo Dr. Rex Nazaré 

Alves, então Diretor de Segurança Nuclear da CNEN decide apoiar o PATN.  A CNEN 

passa a participar definitivamente neste projeto, quando o Dr. Rex Nazaré, em 1982, 

assume a presidência da CNEN (CONGRESSO NACIONAL, 1990). 

 

Com o sucesso do desenvolvimento do PATN que ocorria em paralelo ao Programa oficial, 

por isso ficou conhecido como Programa Nuclear Paralelo, a CNEN começa novamente 
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um processo de acumulação de funções e volta a exercer um papel central na área nuclear. 

Para isso, em 1982 a CNEN assina um convênio com o Estado de São Paulo, visando 

assumir a gestão administrativa do maior instituto de pesquisa na área nuclear, o IPEN. A 

absorção dos recursos humanos, laboratoriais e de equipamentos do IPEN pela CNEN, 

possibilitou que esta última incorporasse às suas funções todo o processo do 

desenvolvimento tecnológico necessário ao ciclo do combustível nuclear.  

 

Em função da existência de dois programas nucleares e considerando a escassez de 

recursos financeiros, como consequência da crise econômica que o país vivia, em 1988 o 

governo federal implementa uma nova reformulação no programa nuclear brasileiro. Esta 

reestruturação do setor é efetivada com a Lei n° 2.464, de 31.08.1988, que em resumo 

acaba com o programa oficial, que estava ligado ao Acordo com a Alemanha, e fortalece o 

programa de desenvolvimento autônomo.  

 

Esta reformulação impacta profundamente na modelagem do setor nuclear: a Nuclebrás 

passa a denominar-se Indústrias Nucleares do Brasil (INB); quase todas as subsidiárias da 

Nuclebrás são desativadas; a CNEN volta a ter o controle acionário da INB e da Nuclep; 

um instituto de pesquisa inteiro (CDTN) é transferido para a CNEN; a CNEN absorve mais 

de 800 funcionários da Nuclebrás; e estabelece novamente a CNEN como o órgão 

formulador e implementador da política nuclear brasileira. 

 

A partir desta reestruturação e até os dias de hoje, a CNEN passa a exercer múltiplas 

funções que são heterogêneas em termos de relações com o ambiente e com a tecnologia 

desenvolvida. Coexistem na mesma organização e com a mesma modelagem, atribuições 

típicas de Estado, como a formulação de política pública e de licenciamento e fiscalização, 

aquelas voltadas para a sociedade, como pesquisa e desenvolvimento e formação de 
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recursos humanos, e aquelas direcionadas para o mercado, como produção de 

radioisótopos e outros produtos e serviços.  

 

Como já mencionado anteriormente, a Teoria Contingencial ensina que não existe um tipo 

ideal de modelagem, pois o nível de desempenho da organização depende de que as 

diversas variáveis organizacionais levem em conta o equilíbrio entre diferenciação e 

integração. Estas variáveis precisam estar adaptadas às exigências do meio ambiente 

sociotécnico e econômico da organização (MOTTA e VASCONCELOS, 2004). 

 

No caso da CNEN, que possui funções distintas e uma única modelagem organizacional, 

tudo indica que a modelagem de algumas variáveis organizacionais não está congruente 

com a natureza da atividade.  Esta falta de diferenciação e integração pode estar afetando o 

desempenho da CNEN. É justamente este o foco deste trabalho, ou seja, analisar a 

congruência de cada função da CNEN com suas variáveis organizacionais. 

  

3.2 A CNEN e suas Configurações 

Com já foi mostrado anteriormente na Figura 1, a CNEN é formada por grandes unidades 

organizacionais que, na sua maioria, nasceram fora da organização e foram agregadas à ela 

em diferentes momentos da sua história. Por isso, a CNEN pode ser representada 

metaforicamente como um mosaico de culturas, experiências e identidades. 

 

Sem dúvida, conhecer a história de cada um dos componentes organizacionais que formam 

a CNEN, em termos de vinculação organizacional, é fundamental para entender a 

configuração da atual modelagem organizacional, no que diz respeito à estrutura.  

 

3.2.1 Origem e História dos Componentes Organizacionais da CNEN 
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Dos componentes organizacionais que são o foco desta pesquisa, o primeiro a ser criado 

foi o Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR), hoje denominado de Centro de 

Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN), considerado como sendo a primeira 

instituição brasileira a dedicar-se inteiramente à área nuclear e tendo como objetivo fazer 

prospecção de minérios radioativos, estudos em física nuclear, metalurgia e materiais de 

interesse para o setor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 – Esquema de vinculação histórica do CDTN 

 

O IPR foi criado, em 1952, com vínculo à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Em 1971, o IPR passa para a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear (CBTN) e em 

1974 transferido para a Empresas Nucleares Brasileiras (Nuclebrás). Ainda na Nuclebrás, o 

IPR passa em 1977 a ser chamado de CDTN. Finalmente, em 1988 o CDTN é vinculado à 

estrutura da CNEN (CDTN, 2005).  

 

O segundo órgão a ser criado, em 1956, foi o Instituto de Energia Atômica (IEA) sediado 

no campus da Universidade de São Paulo (USP), hoje denominado de Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), o qual nasceu vinculado ao Conselho Nacional 

de Pesquisa (CNP), o atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
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Tecnológico (CNPq), com a finalidade de realizar pesquisas de energia atômica para fins 

pacíficos. Em 1960 o IEA passa para o Governo do Estado de São Paulo, como instituição 

complementar da USP. Em 1963, o IEA passa a ser vinculado à CNEN e fica assim até 

1970, quando então o IEA retorna para o Estado de São Paulo. Em 1979 o IEA passa a ser 

chamado de IPEN e, finalmente, em 1982 o IPEN ainda vinculado ao Governo de São 

Paulo, passa a ser gerido técnica, administrativa e financeiramente pela CNEN (GORDON, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Esquema de vinculação histórica do IPEN 
 
 
 

 

O Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) foi criado em 1962, no campus da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com vinculação à CNEN e teve como finalidade 

primeira a construção e a operação de reator de pesquisas. Em 1972 o IEN passa para a 

estrutura da CBTN e depois em 1974 passa para a Nuclebrás. O retorno deste Instituto para 

a CNEN acontece em 1978 (IEN, 2005).  
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Figura 16 – Esquema de vinculação histórica do IEN 

 

Em 1972 foi criado pela CNEN o Laboratório de Dosimetria (LD), hoje denominado de 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), com a atribuição de efetuar calibração de 

monitores de radioproteção utilizando fontes de referência e monitoração ambiental do 

impacto das explosões atômicas ocorridas no hemisfério norte. Neste mesmo ano, o LD é 

transferido para a CBTN e depois em 1974  passa a ser vinculado à Nuclebrás, já com o 

nome de IRD. Somente em 1979 o IRD retorna à CNEN (IRD, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 – Esquema de vinculação histórica do IRD 

 

O mais novo componente organizacional da CNEN é o Centro Regional de Ciências 

Nucleares do Nordeste (CRCN-NE), situado no campus da Universidade Federal de 

Pernambuco, que começou a ser construído em 1999 e foi inaugurado no ano de 2005. O 
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Centro foi criado com o objetivo de desenvolver pesquisas e treinamento de profissionais 

que atuarão para garantir o uso seguro das radiações ionizantes (CNEN, 2006).  

 

Finalmente, o último componente organizacional que faz parte da CNEN e que também 

será analisado dentro do contexto da modelagem organizacional é a Unidade de 

Licenciamento e Fiscalização.  Esta unidade tem uma característica que difere de todas as 

outras unidades que é não possuir autonomia administrativa. Localizada na Sede da CNEN, 

exerce as atividades que fazem parte das atribuições da CNEN desde sua criação. São 

atividades típicas de Estado e estão relacionadas com o licenciamento e inspeção de 

instalações nucleares e radiativas. No que concerne a esta pesquisa, a Unidade de 

Licenciamento e Fiscalização (ULF) foi assim denominada, pois é composta pelas 

Coordenações Gerais de Instalações Médicas e Industriais e de Reatores e Ciclo do 

Combustível, conforme disposto no Decreto n° 5.667, de 10.01.2006, que definiu a atual 

estrutura regimental da CNEN. 

 

3.2.2  Evolução da Configuração Estrutural da CNEN 

Com o levantamento da vinculação histórica de cada componente organizacional é possível 

elaborar um esquema, Tabela 2, mostrando a evolução da configuração estrutural da 

CNEN e como as mudanças na política nuclear brasileira influenciaram nesta arquitetura. 
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Tabela 2 – Evolução da configuração estrutural da CNEN 
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3.2.3  A CNEN como uma Rede Interorganizacional 

A história da criação e do desenvolvimento das organizações que hoje fazem parte da 

CNEN e a forma com que estas organizações se juntaram para estabelecer a atual 

configuração, mostram que na verdade a CNEN não pode ser considerada uma 

organização, mas sim um sistema de agências governamentais que devem executar as 

atribuições legais da CNEN. 

 

Esta questão é de grande relevância para esta pesquisa, pois a teoria administrativa ensina 

que os estudos referentes às organizações são diferentes dos estudos relacionados com o 

campo interorganizacional. Para Van de Ven (1980) o relacionamento interorganizacional 

ocorre quando duas ou mais organizações transacionam recursos de qualquer tipo.  Estes 

recursos podem ser de ordem financeira, de facilidades físicas e materiais, de clientes e de 

competência técnica.  Além disso, o autor menciona que o objetivo das organizações 

envolvidas em um sistema interorganizacional é atingir metas que não seriam viáveis caso 

ficassem isoladas. 

 

Van de Ven (1980) vai mais além quando diz que sistema de trabalho interorganizacional é 

definido como uma rede de ação social, pois possui como premissas básicas os seguintes 

elementos de comportamento coletivo: 

• o comportamento entre os membros é dirigido para atingir objetivos coletivos e de 

interesse próprio; 

• a interdependência dos processos surge por meio da divisão das funções e das tarefas 

entre seus membros; 

• pode agir como uma unidade e tem uma identidade única que é separada das 

identidades dos seus membros. 
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Para o autor, existem três modelos de relacionamento interorganizacional. O modelo mais 

simples é o de atuação em par ou binária. Neste tipo de relação é fácil compreender a 

dependência operacional, a comunicação direta e o consenso das partes envolvidas.  

 

No segundo modelo, denominado de conjunto interorganizacional, existe uma agência 

focal que interage com diversas outras agências, as quais não possuem relação entre si. 

Nessa tipologia, tais relações não se estabelecem diretamente. A grade operacional se 

articula de acordo com as necessidades particulares que não necessariamente são de 

dependência mútua. As necessidades podem, inclusive, ser negociadas visando o objetivo 

final da política, sem necessidade de reciprocidade. 

 

Finalmente, no terceiro modelo proposto por Van de Ven (1980), rede interorganizacional, 

o inter-relacionamento se dá entre um grupo de organizações articuladas como um sistema 

social, visando atingir um objetivo coletivo ou resolver um problema de uma população 

alvo. Logo, o foco analítico das relações entre organizações está justamente na 

interlocução dos tipos de atividades e suas funções para o atendimento das metas finais e 

não no cumprimento individualizado de objetivos. 

 

No caso específico da rede interorganizacional, o autor destaca quatro dimensões que 

captam a essência estrutural desse modelo: a formalização, a complexidade estrutural, a 

centralização e a intensidade. 

 

A formalização é definida como o grau de regulamentações, políticas ou processos que 

delimitam o papel de cada organização na rede, seja na amplitude das regras ou processos, 

ou seja na quantidade de burocracia a que determinados membros da rede estejam sujeitos 

para a operação do sistema. 
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A complexidade estrutural que se define pela diversificação, não só pelo número de 

operadores da rede como também pelo seu tipo de atuação no mercado em geral. 

 

A centralização é dividida em dois aspectos básicos: a tomada de decisão e a centralização 

das informações. A primeira diz respeito aos tipos de autoridade na rede em questão e a 

segunda refere-se aos tipos de relação entre as organizações referente à informação e 

fontes de informação. 

 

Finalmente, a intensidade que é a força da rede interorganizacional propriamente dita e é 

identificada como indicativo do investimento das organizações nas relações inter-

organizacionais. 

 

Estas proposições de Van de Ven (1980) são importantes para fazer uma comparação com 

a evolução da configuração do setor nuclear brasileiro e principalmente da CNEN. 

Exatamente como menciona o autor, as idas e vindas das organizações dentro do Sistema 

CNEN aconteceram justamente para se adequar às políticas da área de energia nuclear. Isto 

foi feito, para que as organizações que exerciam atividades de pesquisa na área pudessem 

participar de um processo sinérgico para atingir objetivos maiores do que os seus próprios, 

com a divisão das atividades e com a coordenação por uma organização central que definia 

as estratégias, diretrizes e a distribuição dos diversos recursos. 

 

Ao olhar para o passado, percebe-se que na política nuclear brasileira houve um primeiro 

sistema interorganizacional, quando a CBTN era a organizacão focal. O segundo sistema 

surge com a criação do Sistema Nuclebrás, quando as organizações que pertenciam a rede 

da CBTN são transferidas para a Nuclebrás, visando unir esforços para desenvolver as 

metas previstas no Acordo com a Alemanha. Por fim, o terceiro sistema emerge quando 
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começam as dificuldades do programa nuclear com a Alemanha e com o fortalecimento de 

uma política nuclear autônoma. Este sistema é formada tendo a CNEN como a agência 

central e com a participação de quase todas as organizações de pesquisa da área nuclear, 

incluindo o IPEN, o qual era e ainda é pertencente ao Estado de São Paulo.  

 

A rede interorganizacional formada pela CNEN foi um grande exemplo de um modelo 

relacional e de otimização de recursos, que possibilitou atingir expressivos resultados no 

desenvolvimento de tecnologia nuclear autônoma. Isto foi possível, conforme menciona a 

teoria de Van de Ven (1980), em função da prevalência dos objetivos coletivos sobre os de 

interesse próprio. 

 

Desde o fim do Programa Nuclear Paralelo o Brasil não possui uma política explícita para 

a área nuclear. Apesar da falta desta política o sistema interorganizacional da CNEN 

continuou intacto. Entretanto, a ausência de um objetivo coletivo tem levado à mudança no 

perfil do Sistema CNEN, onde os objetivos de interesse próprio das organizações têm sido 

o senso comum.  

 

Assim, quando da existência do programa paralelo, o qual possuía um objetivo claro e um 

programa definido e todas as organizações envolvidas trabalhavam sintonizadas na busca 

de um fim único, o modelo de rede era claramente aquele indicado por Van de Ven (1980) 

como sendo o de rede interorganizacional, onde existe uma clara interdependência entre as 

funções executadas e um forte relacionamento entre todos os componentes 

organizacionais. 

 

 Entretanto, nos últimos anos, com a falta de uma política nuclear, cada organização do 

sistema CNEN começou a definir suas próprias estratégias e suas metas institucionais. 
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Assim, o que era um sistema organizacional com interdependência funcional passou a ser 

um sistema no qual a relação agora é de uma agência central para várias organizações 

descentralizadas, passando predominar uma relação pautada por questões estritamente de 

recursos e não mais por orientações estratégicas. Conseqüentemente, hoje o modelo de Van 

de Ven (1980) que mais se aproxima da realidade da CNEN é o de conjunto 

interorganizacional. 

 

Esta certa autonomia no estabelecimento de metas próprias pelas organizações que 

compõem a CNEN tem levado ao questionamento sobre a real necessidade de se manter 

este sistema interorganizacional. O que seria melhor para o desempenho destas 

organizações: tê-las unidas em uma rede, com desperdício de recursos e energia para 

desenvolver e manter um relacionamento cujo o retorno não é claro e nem tangível, ou 

deixar que cada uma possa construir seu próprio caminho, com a potencialização de todos 

os esforços para atingir este objetivo? 

 

Esta pesquisa pretende obter alguns elementos que permitam de alguma forma chegar perto 

de uma resposta para esta questão. Porém, a principal finalidade neste capítulo está 

relacionada com a busca de elementos que possam ajudar a definir qual a dimensão mais 

adequada para analisar até que ponto a atual modelagem organizacional da CNEN facilita 

ou dificulta o alcance do desempenho organizacional. A primeira possibilidade seria 

investigar a modelagem e o desempenho de cada componente organizacional. A segunda 

seria pesquisar a modelagem e o desempenho por tipo de natureza de 

atividade/macrofunções.  

 

Como a análise feita neste capítulo possibilitou comprovar que a CNEN é um sistema 

interorganizacional, e considerando que o referencial teórico dos estudos sobre o 
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relacionamento das redes interorganizacionais demonstra que a premissa básica de uma 

rede é possuir um objetivo coletivo, o qual pode-se traduzir como uma atribuição comum, 

a conclusão que se chega é que a melhor dimensão para análise da modelagem e do 

desempenho é a da natureza da atividade. 

 

Este capítulo foi dedicado a desvendar a origem e a evolução do setor nuclear brasileiro e 

da CNEN. Para isso, foi apresentado o referencial teórico sobre a relação entre política e 

administração, insulamento burocrático e a formação do Estado nacional, os quais 

ajudaram a entender a atual modelagem da CNEN. Ao final foram apresentadas as diversas 

funções e configurações assumidas pela CNEN, as quais permitiram a definição do tipo de 

abordagem para a pesquisa de campo. 

 

Notas do Capítulo 
 
1. Tradução livre do autor. 
 
2. Tradução livre do autor. 
 
3. Para Schedler (1999) o conceito de accountability é baseado em duas dimensões: answerability 

e enforcement. A primeira está ligada à capacidade de resposta das autoridades, vista como 
algo que implica na obrigação de manter os cidadãos informados sobre as políticas públicas. A 
segunda se refere à capacidade dos órgãos superiores do Estado em impor sanções para aqueles 
para quem as ações estatais foram delegadas. 

 
4. O conceito de responsiveness para Diniz (2003) é a capacidade de resposta dos governos às 

necessidades e preferências dos cidadãos. 
 
5. O Decreto n° 40.110, que criou a CNEN em 1956, não faz menção às atribuições da 

organização, não cria uma estrutura e também não define uma política de energia nuclear. Isto 
somente acontece com o advento da Lei n° 4.118/62, quando efetivamente se pode considerar a 
formação de uma organização propriamente dita e o estabelecimento de uma política nuclear. 

 
6. Estas contas deltas motivaram questionamentos na CPMI do Congresso Nacional, o que gerou 

a seguinte informação dada pelo Almirante Othon Luiz P. da Silva, Comandante do Programa 
de Aramar: “Existiu, no passado, uma conta secreta, a DELTA 4, que foi utilizada no projeto 
de conversão – converter o yellow cake no hexacloreto de urânio. Estes recursos tinham origem 
na conta Delta-3 da CNEN. Elas foram apresentadas ao Tribunal de Contas da União e 
consideradas boas. Estavam corretas.” (Congresso Nacional,1990, p.65) 
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4 - A ATUAL MODELAGEM ORGANIZACIONAL DA CNEN   
 

Este capítulo tem como objetivo descrever a atual modelagem organizacional da CNEN, a 

qual é objeto de análise desta dissertação. Para isto, este capítulo está estruturado levando-

se em conta as seguintes dimensões organizacionais de Galbraith (1977): tarefa, estrutura, 

informações e processo decisório, pessoas e sistemas de recompensas. 

 

Como foi visto no capítulo anterior, a CNEN é uma rede formada por várias organizações. 

Porém, este sistema interorganizacional possui uma agência central responsável pela 

definição das diversas variáveis organizacionais que compõem a única modelagem 

organizacional de toda a rede. Assim, é necessário deixar claro que a análise das dimensões 

organizacionais, anteriormente mencionadas, será feita considerando os elementos 

organizacionais estabelecidos pelo órgão central e que envolvem o sistema como um todo. 

 

Esta ressalva é importante, pois alguma organização pertencente à rede CNEN pode 

possuir  variáveis organizacionais próprias que não serão objeto de estudo neste trabalho. 

A finalidade é pesquisar as variáveis que perpassam todas as funções e, portanto, todo o 

sistema interorganizacional. 

 

Este capítulo pretende responder ao terceiro objetivo intermediário da dissertação: 

identificar e descrever a atual modelagem organizacional da CNEN. 

 

4.1 As Tarefas 

Por ser uma Autarquia Federal, a CNEN tem suas atribuições definidas em lei federal e 

regulamentadas por Decreto. No capítulo anterior foi mostrado que as atribuições da 

CNEN variaram em função de cada reformulação do programa nuclear nacional. A última 

reestruturação do setor nuclear gerou uma acumulação de funções na CNEN, as quais 
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foram dispostas na Lei n° 7.781, de 27.06.1989 e que permanecem até este momento, quais 

sejam: 

• colaborar na formulação da Política Nacional de Energia Nuclear; 

• executar as ações de pesquisa, desenvolvimento e promoção da utilização da energia 

nuclear para fins pacíficos; 

• estabelecer diretrizes específicas para radioproteção e segurança nuclear; 

• expedir normas e regulamentos, licenciar e fiscalizar a indústria nuclear voltada para a 

geração de energia elétrica,  bem como as atividades da indústria mineral relativas aos 

minérios nucleares;  

• controlar o comércio de materiais nucleares e autorizar e fiscalizar a construção e a 

operação de instalações radiativas; 

• produzir radioisótopos e radiofármacos; 

• prestar serviços nas áreas de especialização; 

• formar recursos humanos para o setor nuclear (especialização, mestrado e doutorado). 

 

Ao sistematizar estas atribuições em um modelo conceitual que separe os diversos 

segmentos de ação da CNEN, principalmente levando em conta a característica de relação 

com o ambiente externo, é possível construir a Figura 18. Neste modelo são definidas as 

seis macrofunções institucionais mais significativas: as de licenciamento e fiscalização e 

radioproteção e dosimetria, que são atividades exclusivas de Estado; as de pesquisa e 

desenvolvimento e formação de recursos humanos, que são atividades voltadas para a 

sociedade; e as produção de radioisótopos e prestação de serviços, que possuem um foco 

bem específico que é o mercado. 

 

Além da diversidade das atribuições, é importante ressaltar que estas geram atividades de 

grande vulto, tanto em termos de abrangência geográfica quanto de resultados gerados. A 
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Tabela 3 permite uma avaliação do escopo de algumas atividades e de seus resultados mais 

importantes no ano de 2005.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Relação das macrofunções da CNEN com o ambiente externo 

ATRIBUIÇÃO INDICADORES 

Licenciamento e Fiscalização • 3.495 Instalações radiativas controladas 

• 6 Reatores nucleares controlados 

 

Radioproteção e Dosimetria 

• 510 fontes certificadas 

• 1.598 avaliações de proteção radiológica dos 
serviços de radiodiagnóstico médico e 
odontológico 

 

Pesquisa e Desenvolvimento 

• 421 pesquisas realizadas, nas áreas da indústria, 
agricultura, meio ambiente, saúde, reatores 
nucleares e ciclo do combustível 

• 355 Artigos publicados em periódicos nacionais e 
internacionais 

Formação de Recursos Humanos • 5 cursos de mestrado e 1 curso de doutorado 

Prestação de Serviços • O portifólio da CNEN é constituído por 178 
serviços ou produtos 

Produção de Radioisótopos • 2.600.000 procedimentos médicos com 
radioisótopos e radiofármacos 

 
Tabela 3 – Atividades e resultados da CNEN – Fonte: CNEN, 2006 
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4.2  A Estrutura 

A CNEN é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia e tem a sua estrutura 

regimental aprovada pelo Decreto n° 5.667, de 10.01.2006. Esta estrutura é construída 

obedecendo as mesmas normas e regras aplicadas às todas organizações do Poder 

Executivo federal. Assim, a CNEN tem uma estrutura classificada como hierárquica 

(vertical) com cinco níveis de coordenação. 

 

O modelo estrutural macro da CNEN, como pode ser observado na Figura 19, é formado 

pela Comissão Deliberativa, órgão colegiado e por um centro de comando onde estão a 

Presidência e seus órgãos e as Diretorias e suas Coordenações Gerais. Na execução das 

atividades finalísticas estão as cinco unidades de pesquisa, as quais atuam de forma 

descentralizada, e algumas coordenações localizadas na Sede/CNEN. Além dessas 

unidades, a CNEN também possui outras unidades regionalizadas menores que não atual 

de forma descentralizada. 

 

Tendo em vista que esta pesquisa está baseada na dimensão das funções e não dos 

componentes organizacionais, ou seja, o que se pretende analisar é o nível de desempenho 

de uma dada função, a estrutura de vinculação entre os diversos órgãos da CNEN não é 

relevante. 

 

Na verdade, o fundamental para a pesquisa de campo é levantar como a execução das 

atribuições da CNEN está distribuída pelos seus diversos componentes organizacionais. 

Não existe hoje na CNEN um estudo que mostre o nível de participação de cada um dos 

componentes em cada atribuição. O que se sabe é que esta participação acontece de forma 

diferenciada.  
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Figura 19 – Desenho Estrutural da CNEN 

 

4.3 Informações e Processos Decisórios 

Considerando as cinco dimensões de Galbraith (1977), provavelmente esta de informações 

e processos decisórios é a mais deficiente na modelagem organizacional da CNEN. Como 

já analisado nos capítulos anteriores, o processo histórico de desenvolvimento 

organizacional do setor nuclear e da própria CNEN, tornou o processo de informações e de 

tomadas de decisão fortemente compartimentalizado.  

 

Em termos de formalização de informações, ou seja, sistemas informatizados que 
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subsidiam a tomada de decisão, que no caso da CNEN são fundamentais por ser um 

sistema interorganizacional, a situação é precária, pois na organização central não há 

sistemas gerenciais que consolidem os dados gerados pelos componentes organizacionais 

descentralizados. 

 

Esta falta de sistemas gerenciais dificulta o processo de tomada de decisão, que acaba 

acontecendo sem qualquer base concreta de informações, tornando este processo lento e 

altamente subjetivo. Se não existem sistemas de informações, muito pouco há para 

comentar sobre o escopo dos dados e a freqüência de coleta dos mesmos, que variam 

conforme as necessidades e são inconstantes em termos de periodicidade. 

 

No que se refere à atividade de planejamento, o processo é bastante descentralizado, onde 

cada unidade organizacional define seu plano de trabalho anual, com bom nível de 

detalhamento de projetos, atividades e recursos, mas sem qualquer vinculação com 

objetivos estratégicos institucionais, pois estes simplesmente não existem.  Normalmente, 

o orçamento é feito com dados e tendências históricas projetadas. 

 

A coordenação deste planejamento se limita à definição de distribuição de recursos 

orçamentários, em função de evolução histórica, mas sem qualquer processo de análise de 

prioridade programática, já que não existem objetivos estratégicos a serem perseguidos. 

Além disso, é verificado normalmente que os gerentes de linha têm pouca participação na 

elaboração do planejamento. 

 

Em termos de controle esta situação não é muito diferente. Não existem sistemas 

informatizados que possibilitem o levantamento sistemático dos resultados previstos no 

plano de trabalho de cada componente organizacional. Por isso, não há critérios de 
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desempenho e os resultados não são checados freqüentemente.  

 

Em resumo, existe na CNEN uma grande dificuldade na tomada de decisão, pois faltam 

variáveis organizacionais básicas, que permitam tornar este processo mais confiável. A 

falta de uma visão de futuro e sua relação com metas de curto prazo, assim como a não 

existência de sistemas gerenciais que possam permitir o acompanhamento do rumo dos 

planos em execução, gera na CNEN um processo de gestão cada vez mais feudal. 

 

4.4 Pessoas 

Para executar esta diversidade de atribuições legais e atender à demanda de nível nacional, 

a CNEN possui um quadro de recursos humanos altamente especializado e qualificado.  

 

A estrutura das carreiras da CNEN é estabelecida pela Lei n° 8.691, de 28.07.1993, que 

dispõe sobre o Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Administração 

Federal. Este Plano engloba 17 organizações que têm como principais objetivos a 

promoção e a realização da pesquisa e do desenvolvimento científico e tecnológico.   

 

Este Plano de Carreiras têm a seguinte composição: Carreira de Pesquisa em Ciência e 

Tecnologia, Carreira de Desenvolvimento Tecnológico e Carreira de Gestão e Infra-

Estrutura em Ciência e Tecnologia. A Carreira de Pesquisa possui um único cargo que é o 

de Pesquisador, e destina-se à profissionais habilitados a exercer atividades específicas de 

pesquisa científica e tecnológica. 

 

Já a Carreira de Desenvolvimento Tecnológico, destinada à profissionais habilitados a 

exercer atividades específicas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, possui os cargos 

de Tecnologista (nível superior), Técnico (nível intermediário) e Auxiliar Técnico (nível 
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auxiliar). A Carreira de Gestão está estruturada com os cargos de Analista de C&T (nível 

superior), Assistente de C&T (nível intermediário) e Auxiliar de C&T (nível auxiliar), e 

tem como objetivo o enquadramento de profissionais que exerçam atividades de apoio à 

direção, coordenação, organização, planejamento, controle e avaliação de projetos de 

pesquisa e desenvolvimento. 

 

Atualmente a CNEN possui 2.658 servidores ativos, sendo que 1.351 são de nível superior 

e 1.307 de nível intermediário, com a distribuição por cargo conforme Tabela 4. 

 

NÍVEL CARGO QUANTITATIVO  PERCENTUAL 

 Pesquisador 316 12% 

Superior Tecnologista 764 29% 

 Analista de C&T 271 10% 

 Subtotal 1.351 51% 

 Técnico 608 23% 

Intermediário Assistente de C&T 699 26% 

 Subtotal 1.307 49% 

 Total 2.658 100% 
 

Tabela 4 – Quadro de recursos humanos da CNEN (Fonte: Sistema RHFácil da CNEN, 2006) 
 

Por ser uma organização que possui atividades complexas e trabalha com processos e 

produtos que precisam de alto nível de segurança, a CNEN sempre investiu na qualificação 

dos seus servidores. Hoje, a CNEN possui um quadro de recursos humanos altamente 

qualificado, onde 32% ou 442 funcionários possuem mestrado ou doutorado, conforme 

demonstrado na Tabela 5. No Brasil, poucas instituições, mesmo grandes universidades, 

têm um quadro de recursos humanos tão qualificado.  
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QUALIFICAÇÃO QUANTITATIVO PERCENTUAL 

Nível Superior 1.351 51% 

• Doutorado 404 15% 

• Mestrado 438 17% 

• Especialização 397 15% 

• Graduação 56 4% 

Nível Médio 1.307 49% 

TOTAL 2.658 100% 
 

Tabela 5 – Quadro de qualificação dos recursos humanos da CNEN (Fonte: Sistema RHFácil da 
CNEN, 2006) 

 

Em relação à contratação e seleção de pessoal, a CNEN como todas as instituições do 

governo federal necessita realizar concurso público. No caso específico das Carreiras  de 

Ciência e Tecnologia existem algumas regras mais específicas. Todo o concurso para estas 

carreiras deve constar de análise de títulos e currículos, de prova escrita, de uma ou mais 

provas sobre o assunto da especialidade da vaga, que pode ser oral e/ou didática e/ou 

prática e de defesa pública de memorial para a carreira de pesquisador e, quando couber 

para as demais. 

 

4.5  Sistema de Recompensas  

O Sistema de recompensas da CNEN está estruturado em dois documentos legais. O 

primeiro é a Lei n° 8.691, de 28.07.1993, que dispõe sobre o Plano de Carreiras para a área 

de Ciência e Tecnologia. O segundo é a Lei n° 11.094, de 13.01.2005, que instituiu a 

Gratificação de Desempenho de Atividades de Ciência e Tecnologia. 

 

O Plano de Carreiras estabelece a progressão anual nas carreiras levando-se em conta duas 

condições. A primeira está relacionada com a necessidade do atendimento dos pré-

requisitos de cada classe. Estes pré-requisitos são definidos em função da classe do cargo 
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do servidor, e são baseados na qualificação ou no tempo de atuação do servidor em 

atividades ligadas ao cargo. A segunda condição é o desempenho.  

 

Ainda no Plano de Carreiras está definida uma gratificação de titulação que é recebida 

pelos servidores portadores de título de Doutor, de Mestre e de certificado de 

aperfeiçoamento ou de especialização, cujos percentuais sobre o vencimento básico são 

105%, 52,5% e 27,5% respectivamente. Isto demonstra a importância que o Plano de 

Carreiras dá para a qualificação dos seus integrantes. 

 

A Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia (GDACT) é devida à 

todos os servidores integrantes das organizações pertencentes ao Plano de Carreiras de 

C&T. Esta gratificação é devida em função do desempenho individual e institucional, 

independente do cargo, e é pago até 30% incidente sobre o vencimento básico do servidor, 

em decorrência dos resultados da avaliação de desempenho individual, e de até 20% 

incidente sobre o maior vencimento básico do cargo, em função dos resultados da 

avaliação institucional. 

 

Para atender este processo de avaliação a CNEN construiu o Sistema Gestor de 

Desempenho (SGD).  O SGD é um sistema informatizado corporativo na plataforma web e 

abrange todos os componentes organizacionais da CNEN. A finalidade maior do SGD é 

instrumentalizar os servidores e gerentes com uma ferramenta de avaliação centrada nas 

atividades desempenhadas, portanto voltada para resultados. 

 

Para medir os resultados individual e institucional, o SGD tem como a espinha dorsal a 

interface entre o plano de trabalho da CNEN e as atividades individuais. O avaliador e o 

avaliado ao definirem o compromisso de trabalho, ou seja, as atividades a serem 



 109 

executadas pelo servidor, devem necessariamente relacioná-lo à algum projeto/atividade 

aprovado no plano de trabalho institucional. Desta forma, torna-se possível aferir a 

contribuição de cada servidor para as metas da organização. 

 

Além de avaliar o servidor em função do cumprimento de suas atividades, o SGD também 

permite verificar se alguns fatores comportamentais estão interferindo no desempenho do 

funcionário.  

 

A amplitude das funções do SGD possibilita que sejam gerados os seguintes subsídios para 

a gestão de recursos humanos: progressão na carreira, definição do percentual da 

gratificação de desempenho individual e institucional, programas de capacitação e aumento 

da interação entre chefia e subordinado. 

 

Finalmente, é importante observar que no ano de 2006 foram aprovadas legislações que 

alteram os critérios, os valores e a forma de pagamento da GDACT. A implementação 

dessas novas regras ainda depende de regulamentação pelo governo federal. Por isso, é 

importante ressaltar que esta variável organizacional passa por um período de transição na 

CNEN. 

 

Neste capítulo foram apresentadas as variáveis organizacionais tarefa, estrutura, 

informações e processo decisório, pessoas e sistemas de recompensas, que compõem a 

atual modelagem organizacional da CNEN, as quais serão avaliadas na pesquisa de campo, 

com o objetivo de verificar a congruência entre elas e delas com as macrofunções.  

 

 

 



 110 

5 - A PESQUISA DE CAMPO 

 

Toda análise organizacional só pode ser considerada de real importância se estiver baseada 

na vivência e no conhecimento das pessoas que trabalham na organização. Por isso, para 

atingir o objetivo desta dissertação que é verificar a suposição de que a atual modelagem 

organizacional da CNEN dificulta o desempenho organizacional é de fundamental 

importância ouvir os principais responsáveis pela gestão das atribuições legais da 

instituição. 

 

Assim sendo, este capítulo tem o objetivo de explicitar como foi elaborada a pesquisa de 

campo, detalhando a elaboração, o teste, a distribuição e a recepção dos questionários, 

como também o processo de divulgação da primeira fase da pesquisa, como forma de 

motivar os participantes da pesquisa para a segunda fase. 

 

5.1 Elaboração dos Questionários 

Conforme informado no capítulo sobre a metodologia, a pesquisa de campo foi estruturada 

em duas fases: a primeira com a finalidade de levantar  como é a distribuição das 

macrofunções da CNEN pelas unidades organizacionais mais importantes; e a segunda fase 

com objetivo de analisar o desempenho organizacional à luz da modelagem das variáveis 

organizacionais. 

 

O questionário da primeira fase da pesquisa (ANEXO A) foi composto por duas questões, 

conforme detalhado na Tabela 6: a primeira se relaciona com a distribuição das 

macrofunções por cada unidade organizacional; e a segunda trata do nível de 

interdependência de cada par de macrofunção. 
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Questão Tema Objetivo 

1 Distribuição das 
macrofunções 

Apurar quais são as macrofunções 
executadas por cada unidade 
organizacional, visando à coleta de 
dados da segunda fase da pesquisa 

2 Interdependência das 
macrofunções 

Averiguar o nível de dependência ou 
influência na relação de cada par de 
macrofunção  

 
Tabela 6 – Temas e objetivos do questionário da 1ª Fase da Pesquisa de Campo 

 

O questionário da segunda fase da pesquisa (ANEXO B) foi adaptado do Instrumento de 

Diagnóstico Organizacional da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Essa adaptação foi 

importante tanto para incorporar as especificidades organizacionais da CNEN quanto para 

incluir uma avaliação dos mecanismos informais de gestão, por meio das ações 

equalizadoras. Além disso, a adaptação do instrumento também foi necessária, pois 

normalmente ele é utilizado por meio de reuniões com a presença de diversos gestores, 

tornando a pesquisa mais qualitativa do que quantitativa. No caso da presente dissertação, 

optou-se por um instrumento mais quantitativo, em função da impossibilidade de reunir 

todos os gerentes durante muito tempo para atender uma pesquisa acadêmica.  

 

Assim, o questionário foi estruturado em seis seções, conforme detalhado na Tabela 7: 

análise do desempenho organizacional, análise da dimensão tarefa, análise da dimensão 

estrutura, análise da dimensão informação e processo decisório, análise da dimensão 

sistemas de recompensas e pessoas e análise das ações equalizadoras. 

 

Dimensão Tema Questão Objetivo 

 Eficiência 1 e 2 Apurar a qualidade e o nível de 
eficiência das atividades da 
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macrofunção 

 Adaptação 3 e 4 Apurar a capacidade de antecipar 
problemas e solucioná-los 

 Flexibilidade 5 
Apurar a capacidade de adequação às 
contingências momentâneas e retorno 
ao equilíbrio 

Desempenho 
organizacional 

Eficácia 6 
Apurar a capacidade de alcançar 
objetivos organizacionais num 
determinado período de tempo 

 Efetividade 7 
Apurar a capacidade de atender as 
expectativas e necessidades da 
sociedade 

 Desempenho Global 8 Apurar o atual grau de desempenho 
global da macrofunção 

Tarefa/ 
Atividade 

Natureza da 
Atividade 

1 a 8 
Levantar o tipo de natureza da atividade 
da macrofunção (orgânica ou 
mecanicista) 

 Grau de Incerteza 9 Apurar o grau de certeza/incerteza das 
atividades da macrofunção 

 Centralização/Des-
centralização 

1 
Apurar o nível de 
centralização/descentralização das 
decisões administrativas 

 Delegação 2 Apurar o nível de delegação para a 
execução das atividades 

Estrutura Departamentali-
zação 

3 Identificar a pertinência ou não de cada 
critério de departamentalização 

 Normatização e 
Procedimentos 

4 e 5 Apurar o nível de formalização das 
regras e procedimentos 

 Contribuição para o 
desempenho 6 

Apurar o nível de contribuição da atual 
modelagem da dimensão estrutura para 
o alcance de resultados 

 Planejamento 1 Verificar o processo de planejamento da 
macrofunção 

 Controle 2 e 3 Verificar os mecanismos de controle da 
macrofunção 

 Coordenação 4 e 5 Verificar os mecanismos de 
coordenação da macrofunção 



 113 

Informação e 
Processo 
Decisório 

Relação 
Interorganizacional 

6 
Apurar o grau de relacionamento entre 
as unidades organizacionais que 
compõem a macrofunção 

 Contribuição para o 
desempenho 

7 

Apurar o nível de contribuição da atual 
modelagem da dimensão informação e 
processo decisório para o alcance de 
resultados 

 Profissionalização 1 Apurar o nível de qualificação de 
pessoal desejado para a macrofunção 

 Treinamento e 
Desenvolvimento 

2 e 3 Avaliar a realidade dos programas de 
treinamento 

 Motivação 4 Apurar o nível de motivação dos 
empregados 

 Desempenho do 
Empregado 

5 e 6 Verificar os mecanismos de avaliação 
dos empregados 

Sistema de 
Recompensas e 

Pessoas 

Liderança e 
Supervisão 

7 Verificar os mecanismos de supervisão 
dos empregados 

 Sistema de 
Recompensas 

8 Verificar os mecanismos do sistema de 
recompensas 

 Contribuição para o 
desempenho 

9 

Apurar o nível de contribuição da atual 
modelagem da dimensão sistema de 
recompensas e pessoas para o alcance 
de resultados 

Ações 
Equalizadoras 

Ações 1 Apurar o nível de utilização das ações 
equalizadoras pelos gerentes 

 Contribuição para o 
desempenho 

2 
Apurar o grau de importância da 
utilização das ações equalizadoras para 
o alcance de resultados 

 
Tabela 7 – Temas e objetivos do questionário da 2ª Fase da Pesquisa de Campo 

 

5.2 Teste dos Questionários 

Para a realização do teste dos dois questionários foram escolhidos 7 empregados que 

possuem um conhecimento abrangente sobre a organização. Antes do teste foi realizada 

uma explanação sobre os objetivos da pesquisa, salientando que era apenas um teste e que 

todos os comentários seriam de muita importância para tornar o questionário mais 
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completo, fácil e rápido de responder. 

 

Pode-se afirmar que as sugestões que surgiram com a implementação do teste foram 

fundamentais para a melhoria dos questionários e para a estruturação da metodologia de 

coleta e tratamento dos dados. 

 

5.3 Distribuição e Recepção dos Questionários 

Os questionários foram distribuídos para todos os gerentes do primeiro e segundo escalão 

da hierarquia das cinco principais unidades organizacionais da CNEN: IPEN, CDTN, IEN, 

IRD e ULF. Na primeira fase da pesquisa, para cada unidade foram enviados 7 

questionários, totalizando 35. Na segunda fase foram enviados 30 questionários, 

distribuídos de forma diferenciada entre as unidades, pois foi solicitado que somente os 

gerentes que participassem de alguma forma das atividades das macrofunções escolhidas 

para análise respondessem o questionário. 

 

Para os gerentes da ULF, os quais trabalham na mesma sede que o pesquisador, os 

questionários foram entregues pessoalmente, quando se fazia uma sucinta explanação 

expondo os principais aspectos, objetivos e motivações da pesquisa. Além disso, junto com 

o questionário foi enviada uma carta de apresentação do pesquisador e da dissertação. Para 

os gerentes das outras unidades, o pesquisador entrou em contato com pessoas com bom 

relacionamento em cada unidade, no sentido de exercerem um papel de facilitador do 

pesquisador junto aos gerentes das unidades descentralizadas.  

 

Em relação à recepção dos questionários o processo foi igual ao da distribuição, com o 

pesquisador recebendo os questionários diretamente dos gerentes da ULF e dos 

facilitadores nas outras unidades, os quais recebiam dos gerentes. Na primeira fase da 
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pesquisa, do total de 35 questionários enviados foram respondidos 31, o que corresponde a 

89% da amostra não probabilística. 

 

Na segunda fase da pesquisa, dos 30 questionários enviados foram respondidos 22, sendo 

que 10 avaliaram a macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento, 6 analisaram a macrofunção 

Licenciamento e Fiscalização e 6 responderam sobre a macrofunção Produção de 

Radioisótopos, o que corresponde a 73% da amostra. 

 

É importante ressaltar, que nem todos os questionários foram respondidos de uma forma 

completa ou correta, o que gerou a anulação de algumas respostas. 

 

5.4 Divulgação dos Primeiros Resultados da 1ª Fase da Pesquisa 

Quando se participa de uma pesquisa acadêmica ou outra qualquer, o mínimo que o 

pesquisado espera é que receba os resultados levantados. Assim, quando do envio do 

primeiro questionário, o pesquisador se comprometeu em enviar os resultados desse 

questionário junto com o segundo questionário. De fato isto ocorreu, o que para o 

pesquisador representou um fator importante para a motivação dos pesquisados em 

responder o segundo questionário, o qual foi longo e complexo. 

 

Este capítulo tratou do processo da pesquisa de campo, abordando os aspectos relevantes 

da elaboração, do teste, da distribuição e recepção dos questionários. Além disso, foi 

mostrado como a divulgação de resultados representa um fator motivador para os 

pesquisados.   
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6 – RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 

Este capítulo apresenta os resultados e a análise da pesquisa de campo. Na primeira seção 

são analisados os dados da 1ª fase da pesquisa, com a distribuição das macrofunções por 

cada unidade organizacional e do grau de interdependência de cada par de macrofunção. 

Ainda nesta seção, são feitas considerações finais sobre os resultados desta fase. 

 

Na segunda seção são apresentados os resultados e a análise da 2ª fase da pesquisa. Esta 

análise está dividida pelas macrofunções de Licenciamento e Fiscalização, Pesquisa e 

Desenvolvimento e Produção de Radioisótopos, focando em todas elas o desempenho 

organizacional, a adequação do modelo organizacional à natureza da atividade, a 

congruência das variáveis organizacionais e o grau de utilização das ações equalizadoras. 

Finalmente nesta seção, são elaborados os comentários finais sobre os resultados da 2ª fase 

da pesquisa. 

 

Este capítulo pretende responder ao quarto objetivo intermediário da dissertação: investigar 

o impacto da atual modelagem organizacional da CNEN no desempenho organizacional. 

 

6.1 1ª Fase da Pesquisa de Campo 

O questionário da 1ª Fase da pesquisa de campo teve como objetivo levantar duas questões 

distintas sobre as macrofunções executadas pela CNEN. Na primeira questão buscou–se 

levantar a distribuição das macrofunções da CNEN pelas suas unidades organizacionais.  

 

Para fazer uma análise da modelagem organizacional de cada macrofunção, foi preciso 

apurar quem (unidade organizacional) faz o quê (macrofunção). Nessa questão foi 

levantada a opinião de cada gerente sobre a distribuição das macrofunções da sua unidade, 

como também em relação às outras unidades. Essas visões interna e externa de cada 
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gerente contribuíram para verificar o nível de conhecimento que cada unidade 

organizacional tem sobre as outras unidades. Essa análise é importante, pois pode ser um 

indicativo de que tipo de rede organizacional realmente funciona entre as unidades 

organizacionais da CNEN. Para fazer esta apuração foi solicitado que cada gerente 

distribuísse, em termos percentuais, o que cada macrofunção representa nas atividades 

totais de cada unidade organizacional. Para definir a ordem das macrofunções mais 

executadas em cada unidade foi calculada a média aritmética dos percentuais estabelecidos 

pelos gerentes. 

 

A segunda questão teve como finalidade levantar o grau de interdependência entre as 

macrofunções. A análise do grau de interdependência entre as macrofunções, para o estudo 

da modelagem organizacional, ajuda para verificar se há ligações entre as macrofunções e 

se é ou não necessário mantê-las com a mesma modelagem. O indicativo de que existe uma 

baixa interdependência entre macrofunções, pode levar ao entendimento que essas 

macrofunções possuem natureza de atividades diferentes e, portanto, necessitam de 

modelagens diferentes. Para apurar o grau de interdependência de cada par de 

macrofunção, a segunda questão foi construída com uma escala definida por “Total, Muita, 

Pouca e Nenhuma”. Para cada célula dessa escala foi atribuído o seguinte valor, 

respectivamente: 3, 2, 1 e 0. Para definir o grau de interdependência foi calculada a média 

aritmética. 

 

Todos os dados estatísticos desta fase da pesquisa de campo estão disponibilizados no 

Anexo C desta dissertação. 

 

6.1.1 Análise da Distribuição das Macrofunções por Unidade Organizacional 

a) IPEN 
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O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) apresenta uma diversidade grande 

de atividades, conforme pode ser notado no Gráfico 1. Pela avaliação interna dos gerentes 

daquela unidade, a macrofunção Produção de Radioisótopos se apresenta como a atividade 

principal do Instituto, quase no mesmo nível da segunda macrofunção mais executada, que 

é Pesquisa e Desenvolvimento. O peso dessas duas macrofunções nas atividades totais do 

IPEN é bastante significativo, pois as duas somadas representam 64,3% de tudo que é 

executado pelo Instituto. 

 

A visão dos gerentes das outras unidades organizacionais sobre a distribuição das 

atividades no IPEN, apresenta uma diferença representativa, pois inverte a visão da 

principal macrofunção do Instituto, conforme verificado na Tabela 8. Para estes gerentes a 

principal atividade do IPEN é Pesquisa e Desenvolvimento.  
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Gráfico 1 – Distribuição das macrofunções – IPEN 

 
 

Apesar de não ser motivo de análise desta pesquisa, sem dúvida é importante verificar com 

mais profundidade a visão dos gerentes internos do IPEN de que a atividade mais 

executada atualmente é Produção de Radioisótopos e não Pesquisa e Desenvolvimento, 

pois isto demonstra um certo desvio da função principal de um instituto de pesquisa. A 
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visão interna de que o IPEN é hoje mais reconhecido como um centro de produção que 

gera milhões de receita do que como um instituto de pesquisa de ponta de nível nacional, 

pode estar prevalecendo, em função de uma visão estritamente financeira. 

 
 

 

 

 

Tabela 8 – Ordem de execução das macrofunções - IPEN 
 

b) CDTN 

O Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN) também apresenta uma 

diversidade grande de atividades, conforme apresentado no Gráfico 2. Pela avaliação 

interna dos principais gerentes daquela unidade, a macrofunção Pesquisa e 

Desenvolvimento se apresenta como a atividade principal do Centro, com quase o dobro da 

execução das tarefas da macrofunção de Produtos e Serviços, que ficou em segundo lugar. 

O peso dessas duas macrofunções nas atividades totais do CDTN é bastante representativo, 

pois as duas somadas representam 71,2% de tudo que é executado pelo Centro. 

 

A visão dos gerentes das outras unidades organizacionais sobre a distribuição das 

atividades no CDTN, apresenta em termos da ordem de colocação uma inversão, conforme 

demonstrado na Tabela 9. Pela visão externa a terceira macrofunção mais executada no 

CDTN é a de Formação de Recursos Humanos e não de Radioproteção e Dosimetria como 

levantado pelos gerentes internos. Além disso, a diferença em termos percentuais é 

bastante representativa, pois na opinião das outras áreas quase 20% das atividades do 

CDTN estão relacionadas com a formação de recursos humanos, enquanto na visão interna 

esse percentual cai para 10%. Por outro lado, no que se refere à macrofunção 

ORDEM VISÃO INTERNA VISÃO EXTERNA 

Primeiro  PR PD 

Segundo  PD PR 

Terceiro  FRH FRH 

Quarto PS PS 

Quinto RD RD 

Sexto LF LF 



 120 

Radioproteção e Dosimetria, o peso dessa atividade na avaliação dos gerentes internos é 

maior. 
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Gráfico 2 – Distribuição das macrofunções– CDTN 
 

 

 

 

 

 

Tabela  9 – Ordem de execução das macrofunções - CDTN 
 

c) IEN 

O Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) também apresenta uma diversidade grande de 

atividades, conforme verificado no Gráfico 3. Pela avaliação interna dos principais 

gerentes daquela unidade, a macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento se apresenta como a 

atividade principal do Instituto, próxima da segunda macrofunção mais executada, que é 

Produção de Radioisótopos. O peso dessas duas macrofunções nas atividades totais do IEN 

é significativo, pois as duas somadas representam 73,8% de tudo que é executado pelo 

ORDEM VISÃO INTERNA VISÃO EXTERNA 
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Segundo PS PS 
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Instituto. 

 

A visão dos gerentes das outras unidades organizacionais sobre a distribuição das 

atividades no IEN é muito divergente em relação à visão interna, assim demonstrado na 

Tabela 10. Excetuando-se a macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento, em todas as outras 

existe uma avaliação diferente em relação às atividades executadas pelo IEN. Começando 

pela inversão da segunda colocada que foi considerada a macrofunção Produtos e Serviços 

e não Produção de Radioisótopos. Além da inversão, o percentual atribuído pelos gerentes 

das outras unidades para a macrofunção Produção de Radioisótopos representa menos da 

metade do percentual da visão interna. Os percentuais em relação às macrofunções 

Formação de Recursos Humanos e Radioproteção e Dosimetria apresentam valores 

também bem diferentes. 
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Gráfico 3 – Distribuição das macrofunções – IEN 
 

Também aqui no IEN é necessário fazer uma análise mais detalhada das razões pelas quais 

os gerentes externos apresentam uma visão tão diferente daqueles que trabalham no 

Instituto, principalmente no que se refere à macrofunção de Produção de Radioisótopos. 
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Como comentado na análise do IPEN, provavelmente também na visão interna do IEN 

esteja prevalecendo o aspecto financeiro. 

 

 

 
 

 

 

Tabela  10 – Ordem de execução das macrofunções - IEN 
 

d) IRD 

O Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) apresenta uma matriz de atividade 

diversificada, somente não realizando atividades relacionadas com  a macrofunção 

Produção de Radioisótopos, conforme verificado no Gráfico 4. A concentração das suas 

atividades está baseada nas macrofunções Radioproteção e Dosimetria e Licenciamento e 

Fiscalização, que representam 62,9% do total do Instituto. 

 

O que chama a atenção nesta distribuição de atividades do IRD é o baixo percentual 

atribuído (28,6%) à macrofunção Radioproteção e Dosimetria, apesar de ser a mais 

executada. Como um Instituto voltado para uma missão tão específica de radioproteção e 

dosimetria, esperava-se que essas atividades tivessem um peso maior, como acontece em 

relação ao peso das competências básicas das outras unidades.  

 

Apesar da visão dos gerentes externos ser a mesma dos gerentes do IRD na ordem de 

distribuição das atividades, justamente no que se refere à questão levantada anteriormente 

existe uma discrepância em termos de peso da macrofunção Radioproteção e Dosimetria, 

conforme pode ser comprovado pela Tabela 11. 

ORDEM VISÃO INTERNA VISÃO EXTERNA 

Primeiro PD PD 
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Quinto RD e LF RD 

Sexto   LF 
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Gráfico 4 – Distribuição das macrofunções – IRD 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Tabela  11 – Ordem de execução das macrofunções - IRD 

 

 

e) ULF 

A Unidade de Licenciamento e Fiscalização, que engloba as Coordenações Gerais de 

Instalações Médicas e Industriais e de Reatores e Ciclo do Combustível apresenta uma 

diversidade de atividades semelhante aos institutos de pesquisa, apesar de grande 

concentração em apenas duas, conforme detalhado no Gráfico 5. Pela avaliação interna dos 

principais gerentes daquela unidade, existe uma ênfase muito forte nas macrofunções 
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Licenciamento e Fiscalização e Radioproteção e Dosimetria, representando 87,2% de tudo 

que é executado pela unidade.   

 

A visão dos gerentes das outras unidades organizacionais sobre a distribuição das 

atividades da ULF, apresenta em termos da ordem de colocação a mesma do que a 

levantada pelos gerentes internos, assim demonstrado na Tabela 12. Entretanto, além de 

considerarem a macrofunção Licenciamento e Fiscalização como praticamente a única 

atividade da unidade, percentual de 88,2%, consideram que essa ULF executa 

minimamente atividades relacionadas com as macrofunções Pesquisa e Desenvolvimento e 

Formação de Recursos Humanos e não  possui qualquer atividade no que se refere às 

macrofunções Produtos e Serviços e Produção de Radioisótopos.  
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Gráfico 5 – Distribuição das macrofunções – ULF 
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ORDEM VISÃO INTERNA VISÃO EXTERNA  

Primeiro LF LF 

Segundo RD RD 

Terceiro PD PD 

Quarto FRH FRH 

Quinto PS   

Sexto     
 

Tabela  12 – Ordem de execução das macrofunções – ULF 
 
 
 

6.1.2 Análise do Grau de Interdependência entre as Macrofunções 

a) Licenciamento e Fiscalização 

Como se pode observar pelo Gráfico 6 e pela Figura 20, a macrofunção Licenciamento e 

Fiscalização possui muita interdependência somente com a macrofunção Radioproteção e 

Dosimetria. Em relação às outras macrofunções o nível de interdependência está na escala 

entre nenhuma e pouca. Com isto, pode-se constatar que efetivamente a macrofunção de 

Licenciamento e Fiscalização não depende e não influencia as outras macrofunções, com 

exceção da Radioproteção e Dosimetria. Isso pode ser um indicativo de que esta 

macrofunção possui uma natureza de atividade bastante específica e, portanto,  precise de 

um modelo organizacional que reflita suas especificidades.  
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Gráfico 6 – Interdependência da Macrofunção LF 
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Figura 20 – Escala de interdependência da macrofunção LF 
 
 
 
 

b) Radioproteção e Dosimetria 

A macrofunção Radioproteção e Dosimetria apresenta, conforme já comentado 

anteriormente, uma forte interdependência com a macrofunção Licenciamento e 

Fiscalização. Além disso, possui um grau de interdependência bastante homogêneo com as 

outras macrofunções, chegando próxima da escala de muita interdependência, conforme 

observado no Gráfico 7 e Figura 21. Provavelmente, esta participação da macrofunção de 

Radioproteção e Dosimetria em todas as outras macrofunções, se explica por ser uma 

atividade que deve estar obrigatoriamente presente, como serviço essencial, em todas as 

macrofunções que trabalham com material radioativo, visando à segurança do trabalhador, 

do meio ambiente e da população. 
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INTERDEPENDÊNCIA DA MACROFUNÇÃO RADIOPROTEÇÃO E DOSIME TRIA
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Gráfico 7 – Interdependência da Macrofunção RD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Escala de interdependência da macrofunção RD 
 

c) Pesquisa e Desenvolvimento 

A macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento apresenta muita interdependência com a 

macrofunção Formação de Recursos Humanos, conforme pode ser constatado no Gráfico 8 

e na Figura 22. Esse nível de interdependência enfatiza a importância de uma política de 

formação de recursos humanos para área nuclear que seja compatível com os objetivos de 

uma política nacional de energia nuclear.  
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Gráfico 8 – Interdependência da Macrofunção PD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Escala de interdependência da macrofunção PD 
 

 

d) Formação de Recursos Humanos 

A macrofunção Formação de Recursos Humanos apresenta, conforme mencionado 

anteriormente, uma forte interdependência com a macrofunção Pesquisa e 

Desenvolvimento, conforme indicado no Gráfico 9 e na Figura 23. Em relação às outras 

LF 

PD 

RD FRH 

PR 

PS 

Nenhuma 

Pouca 

Muita  

Total 

INTERDEPENDÊNCIA MÁXIMA  



 129 

macrofunções seu nível de interdependência foi considerado baixo. Ao se fazer uma 

análise conjunta com os resultados da macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento, pode-se 

aferir que o impacto da macrofunção Formação de Recursos Humanos nas outras 

macrofunções se dá por meio da macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento. Isso também é 

um indicativo de que tanto Pesquisa e Desenvolvimento quanto Formação de Recursos 

Humanos devem ter um formato de modelo organizacional semelhante. 
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Gráfico 9 – Interdependência da Macrofunção PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 23 – Escala de interdependência da macrofunção FRH 
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e) Produção de Radioisótopos 

A macrofunção Produção de Radioisótopos apresenta uma forte interdependência com a 

macrofunção Produtos e Serviços, conforme verificado no Gráfico 10 e na Figura 24. 

Tanto pelo grau de interdependência quanto pela natureza de atividade, essas duas 

macrofunções provavelmente devem possuir a mesma modelagem organizacional. 
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Gráfico 10 – Interdependência da Macrofunção PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 – Escala de interdependência da macrofunção PR 

 
f) Produtos e Serviços 

A macrofunção Produtos e Serviços apresenta, conforme mencionado, uma forte 
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interdependência com a macrofunção Produção de Radioisótopos, assim demonstrado no 

Gráfico 11 e na Figura 25.  A análise em relação às outras macrofunções já foi feita 

anteriormente. 
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Gráfico 11 – Interdependência da Macrofunção PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 – Escala de interdependência da macrofunção PS 

 
 
 

6.1.3 Considerações Finais sobre a 1ª Fase da Pesquisa 

Conforme mencionado no início do capítulo, o objetivo da primeira fase da pesquisa de 

campo foi mapear a distribuição das seis macrofunções institucionais pelas cinco unidades 
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organizacionais mais importantes da CNEN e levantar a interdependência entre as 

macrofunções.  

 

A questão n° 2 da pesquisa, sobre a interdependência das macrofunções, identificou e 

ratificou o entendimento elaborado na análise da pesquisa documental, pois apresentou três 

pares de macrofunções com alto grau de interdependência entre elas: Licenciamento e 

Fiscalização com Radioproteção e Dosimetria (2,27), Pesquisa e Desenvolvimento com 

Formação de Recursos Humanos (2,47) e Produção de Radioisótopos com Produtos e 

Serviços (2,00). 

 

 Sem dúvida, esse nível de interdependência está relacionado tanto com a natureza da 

atividade de cada par, como também com o tipo de ambiente externo, para o qual cada par 

de macrofunção está direcionado.  Sendo assim, juntando os pares de macrofunções com 

forte interdependência e relacionando-os com o tipo de ambiente externo que cerca as 

atribuições da CNEN, é possível ratificar a análise da pesquisa documental elaborada no 

Capítulo 4 sobre as tarefas da CNEN, conforme Figura 18. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 – Relação das macrofunções da CNEN com o ambiente externo 
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Utilizando as respostas da questão n° 1, as quais apontaram os percentuais de distribuição 

das macrofunções por cada unidade organizacional informados pelos gerentes internos de 

cada unidade, e juntando com os pares de macrofunções com forte interdependência e com 

o tipo de relação com o ambiente externo, apresentados na Figura 18, é possível elaborar a 

Tabela 13 que foi a base para a estrutura da aplicação do questionário da 2ª fase da 

pesquisa de campo. 

Componente 
organizacional Baixa Participação Média Participação Alta Participação 

 

ULF 
 

   

 

IRD 

 

   

 

IPEN 

 

   

 

CDTN 

 

   

 

IEN 

 

   

 
LF – Licenciamento e Fiscalização 
RD – Radioproteção e Dosimetria 
PR – Produção de Radioisótopos 
PS – Prestação de Serviços 
PD – Pesquisa e Desenvolvimento 
RH – Formação de Recursos Humanos 
 

Tabela 13 – Nível de participação de cada unidade organizacional nas macrofunções 
 
 
 

Sendo assim, os critérios adotados para a aplicação do questionário da 2ª fase da pesquisa 

de campo foram assim definidos: 
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• para cada par de macrofunção com forte interdependência e com a mesma relação 

com o ambiente externo, foi escolhida para a pesquisa a macrofunção cujas as 

atividades são mais executadas pelas unidades organizacionais da CNEN; 

• daquelas macrofunções que atenderam o critério anterior, em cada unidade 

organizacional foram pesquisadas somente aquelas com alta participação. 

 

Com isto, a matriz para a aplicação do questionário da 2ª fase da pesquisa de campo ficou 

assim estabelecida: 

MACROFUNÇÃO ANALISADA UNIDADE ORGANIZACIONAL 
PESQUISADA 

Licenciamento e Fiscalização ULF e IRD 

Pesquisa e Desenvolvimento IPEN, CDTN e IEN 

Produção de Radioisótopos IPEN e IEN 
 

Tabela 14 – Matriz de aplicação do questionário da 2ª fase da pesquisa de campo 
 

 

6.2 2ª Fase da Pesquisa de Campo 

Conforme mencionado no início deste capítulo, a 2ª Fase da pesquisa de campo teve como 

objetivo avaliar a modelagem organizacional das macrofunções Licenciamento e 

Fiscalização, Pesquisa e Desenvolvimento e Produção de Radioisótopos, a partir do 

conjunto de cinco dimensões proposto por Galbraith (1977): tarefa, estrutura, informação e 

processo decisório, pessoas e sistema de recompensas. Além disso, também foi avaliado o 

desempenho organizacional de cada macrofunção. Com isso, foi possível analisar como a 

atual modelagem das variáveis organizacionais afeta o desempenho organizacional, se 

existe adequação do modelo à natureza da atividade e o grau da congruência das variáveis 

organizacionais.  Finalmente, ao analisar a freqüência de utilização das ações de gestão 

equalizadora foi possível identificar o quanto o gerente da CNEN necessita usar do seu 

repertório de ação gerencial transformativa para compensar as distorções das estruturas 
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formais e buscar a estabilidade organizacional. 

 

Desta forma, a apresentação do resultado e da análise desta pesquisa de campo está 

estruturada por macrofunção e com uma apresentação inicial das principais observações 

coletadas, a qual possibilita uma leitura objetiva da análise realizada. Em seguida, são 

desenvolvidos, detalhadamente, os resultados e a análise de cada dimensão da modelagem 

organizacional, conforme as categorias mencionadas anteriormente, e por fim são 

estabelecidas algumas considerações finais sobre o modelo organizacional das três 

macrofunções.  

 

6.2.1 Macrofunção Licenciamento e Fiscalização 

a) Síntese da Análise dos Resultados 

• Na percepção dos gerentes, as atividades da macrofunção Licenciamento e Fiscalização 

apresentam um desempenho entre regular e bom. Se por um lado os indicadores de 

eficiência e efetividade são bem avaliados pelos participantes da pesquisa, por outro 

lado os dados apontaram a necessidade de melhoria na qualidade das atividades, na 

capacidade de adaptação e no nível de eficácia da macrofunção; 

• Pelos resultados apresentados, sem dúvida a natureza das atividades da macrofunção 

possui fortes características do modelo mecanicista. Todos os fatores levantados 

indicam que a macrofunção apresenta uma relação com o ambiente de estabilidade, 

previsibilidade e um alto grau de disponibilidade, clareza e precisão das informações 

necessárias ao desempenho das atividades;  

• Na dimensão estrutura os dados mostram que as decisões em relação às atividades são 

altamente descentralizadas, enfatizando aqui aquelas referentes à definição de objetivos 

e metas. No entanto, a decisão sobre a determinação dos recursos orçamentários a 

serem alocados é fortemente centralizada na alta administração.  Essa incongruência 



 136 

mostra que atualmente não existe uma preocupação por parte da alta administração de 

se buscar um processo de gestão que contemple integralmente a formulação de 

objetivos-metas e a sistematização dos propósitos operacionais em diferentes níveis de 

complexidade para orientar a alocação de recursos; 

• Na dimensão informação e processo decisório na opinião dos gerentes existe um plano 

contínuo que é revisado periodicamente. Entretanto, na variável controle existe uma 

incongruência desta com a natureza da atividade da macrofunção. Em um modelo 

mecanicista é mais adequado que os critérios de desempenho enfatizem mais a 

eficiência e a eficácia, com vários pontos de controle e com resultados checados com 

freqüência, justamente o inverso do que foi apontado pelos participantes da pesquisa; 

• Em relação à atual modelagem da dimensão sistema de recompensas e pessoas a 

percepção dos gerentes é que o grau de contribuição dessa dimensão para o alcance dos 

resultados da macrofunção é muito baixo. Os dados demonstraram que é necessária 

uma equipe de profissionais altamente qualificada para lidar com a tecnologia que 

envolve as atividades. Entretanto, existe um problema grave na atual modelagem do 

processo de desenvolvimento profissional, pois o nível de motivação apontado pelos 

participantes está entre baixo e muito baixo.  

• As ações de gestão equalizadora são muito utilizadas pelos gerentes da macrofunção 

Licenciamento e Fiscalização para buscar maior desempenho nas atividades, 

principalmente as ações de compartilhar quadros de referência, induzir o envolvimento 

dos outros, promover a coesão interna e superar restrições internas; 

• Adiante é apresentado um mapa consolidado, conforme Figura 26, com os principais 

resultados quantitativos do diagnóstico da macrofunção Licenciamento e Fiscalização: 
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Figura 26 – Mapa consolidado dos resultados da macrofunção Licenciamento e Fiscalização 

 

b) Análise do Desempenho Organizacional 

O objetivo desta parte da análise sobre a modelagem organizacional da macrofunção 

Licenciamento e Fiscalização é a avaliação do desempenho organizacional ao examinar 

questões referentes à eficiência, à capacidade de adaptação, à flexibilidade, à eficácia e à 

efetividade dessa macrofunção. 

 

• Eficiência 

Para efeito desta análise considera-se eficiência como a relação entre os resultados obtidos 

e os recursos utilizados. Para a maioria dos pesquisados o nível de qualidade das atividades 

se encontra entre razoável e alto, o mesmo acontecendo para o grau de eficiência da 
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macrofunção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adaptação 

Esta análise mede a capacidade de antecipar problemas e solucioná-los satisfatoriamente 

adaptando-se às mudanças ambientais. Para os gerentes prevalece a percepção de que na 

macrofunção se faz apenas um trabalho de razoável para precário, em termos de 

antecipação de problemas que possam surgir, no sentido de evitá-los ou minimizar seus 

efeitos. Com relação ao processo de atualização da macrofunção em termos de tecnologia, 

os participantes consideraram-no entre razoável e lento. 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixa 1 17% 

Baixa 0 0% 

Razoável 3 50% 

Alta 2 33% 

Muito Alta 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 1 17% 

Razoável 2 33% 

Alto 3 50% 

Muito Alto 0 0% 

Total 6 100% 

1. Quanto à qualidade das 
atividades da macrofunção em 
análise, pode-se afirmar que é: 

2. Qual o nível de eficiência 
das atividades desempenhadas 
na macrofunção em análise? 
Ou seja, qual a relação entre 
os resultados obtidos e os 
recursos utilizados? 
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• Flexibilidade 

Analisa a capacidade de adequação às contingências momentâneas e retorno ao equilíbrio. 

A macrofunção também apresenta uma capacidade de resposta entre razoável e baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Praticamente não há 
preocupação com 

previsões 
1 17% 

É feito um trabalho precário 
em termos de antecipação 

1 17% 

É feito um trabalho 
razoável 1 17% 

É feito um bom trabalho 2 33% 

É feito um trabalho 
excelente de antecipação 

de problemas 
1 17% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Não vem se atualizando 0 0% 

O processo de atualização 
é muito lento 3 50% 

O processo de atualização 
é razoável 1 17% 

Tem se mantido atualizada 2 33% 

A macrofunção cria e adota 
novas tecnologias 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixa 0 0% 

Baixa 3 50% 

Razoável 3 50% 

Alta 0 0% 

Muito Alta 0 0% 

Total 6 100% 

3. Qualifique a gestão da 
macrofunção em análise no 
que se refere à antecipação de 
problemas que possam surgir, 
no sentido de evitá-los ou 
minimizar seus efeitos. 

4. De tempos em tempos são 
descobertas novas formas de 
se organizar o trabalho e 
novos equipamentos e 
técnicas são desenvolvidas no 
sentido de torná-lo mais eficaz 
e eficiente. Até que ponto a 
macrofunção em análise vem 
se mantendo atualizada em 
relação à  essas mudanças? 

5. De tempos em tempos, 
ocorrem emergências tais 
como os programas de 
contenção de despesas, 
catástrofes ou calamidades, 
mudanças de cronograma ou 
colapsos no fluxo de trabalho. 
Quando tais emergências 
ocorrem, causam sobrecarga 
de trabalho. Qual a capacidade 
de resposta da macrofunção 
em análise? 
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• Eficácia 

A análise da eficácia busca verificar a capacidade de alcançar objetivos organizacionais 

num determinado período de tempo. Segundo a maioria dos participantes, os objetivos 

estabelecidos para a macrofunção são alcançados num nível entre razoável e muito baixo. 

 

 

 

 

 

 

• Efetividade 

A efetividade busca analisar a capacidade de atender as expectativas e necessidades da 

sociedade. Na maioria da opinião dos participantes a macrofunção tem contribuído entre os 

graus razoável e muito para o atendimento das demandas sociais 

 

 

 

 

 

 

• Grau de Desempenho Global da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10 os gerentes indicaram que a média geral de desempenho da 

macrofunção Licenciamento e Fiscalização é de 6,2. 

Escala 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 1 17% 

Baixo 1 17% 

Razoável 2 33% 

Alto 2 33% 

Muito Alto 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito pouco 1 17% 

Pouco 0 0% 

Razoavelmente 2 33% 

Muito 3 50% 

Totalmente 0 0% 

Total 6 100% 

6. Em que grau os objetivos 
estabelecidos para a 
macrofunção em análise são 
alcançados? 

7. Em que medida os serviços 
prestados pela macrofunção 
em análise têm contribuído 
para o atendimento das 
demandas sociais? 

6,2 
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c) Análise da Dimensão Tarefa 

O objetivo desta parte da análise sobre a modelagem organizacional da macrofunção 

Licenciamento e Fiscalização é avaliar a tendência do tipo da natureza da atividade: 

mecanicista ou orgânica. Também é levantado o grau de certeza/incerteza da atividade da 

macrofunção, aqui entendido como a diferença entre a informação necessária ao 

desempenho da tarefa e aquela efetivamente disponível na organização.  

 

Os dados informados pelos participantes em relação ao diagnóstico da natureza das 

atividades da macrofunção apontam, como se esperava, que existe uma certa estabilidade e 

previsibilidade nas tarefas executadas, o que indica que o modelo organizacional mais 

adequado para esta macrofunção é o mecanicista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sempre os mesmos 0 0% 

Freqüentemente são os 
mesmos 6 100% 

Freqüentemente são 
diferentes 0 0% 

Sempre diferentes 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito raramente 1 17% 

Ocasionalmente 4 67% 

Com muita freqüência 1 17% 

Constantemente 0 0% 

Total 6 100% 

1. Até que ponto as 
similaridades das situações 
cotidianas, problemas ou 
assuntos inerentes à 
macrofunção em análise são 
os mesmos? 

2. Com que freqüência 
aparecem situações 
excepcionais de trabalho no 
âmbito da macrofunção em 
análise requerendo, para sua 
solução, métodos ou 
procedimentos 
substancialmente diferentes? 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 0 0% 

Freqüentemente 0 0% 

De vez em quando 3 50% 

Muito raramente 2 33% 

Não ocorrem praticamente 1 17% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 0 0% 

Freqüentemente 0 0% 

De vez em quando 6 100% 

Muito raramente 0 0% 

Não ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito acelerado 1 17% 

Acelerado 0 0% 

Moderado 3 50% 

Lento 2 33% 

Muito lento 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muita dificuldade 1 17% 

Dificuldade 2 33% 

Normalidade 2 33% 

Facilidade 1 17% 

Muita facilidade 0 0% 

Total 6 100% 

3. Com que freqüência 
ocorrem mudanças nos 
valores, hábitos e preferências 
dos usuários que afetem o 
desenvolvimento das 
atividades da macrofunção em 
análise? 

4. Com que freqüência 
ocorrem mudanças na 
legislação e nas normas que 
afetem as operações da 
macrofunção em análise? 

5. O ritmo das mudanças nas 
tecnologias de operação ou de 
serviço referente à 
macrofunção em análise é: 
 

6. Com que facilidade a 
macrofunção tem acesso a 
insumos materiais e 
equipamentos necessários ao 
desempenho de sua atividade: 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Imediato 0 0% 

Curto 1 17% 

Médio 2 33% 

Longo 3 50% 

Muito longo 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muita 4 67% 

Razoável 2 33% 

Pouca 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Grande 4 67% 

Razoável 2 33% 

Limitada 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Alta 4 67% 

Média 1 17% 

Baixa 1 17% 

Total 6 100% 

7. Qual é o prazo para 
obtenção dos resultados 
relativos ao trabalho 
desenvolvido na macrofunção 
em análise? 

8. Qual é o grau de 
disponibilidade, clareza e 
precisão das informações 
necessárias ao desempenho 
das atividades da macrofunção 
em análise? 
 

a. Disponibilidade 

b. Clareza  
 

c. Precisão 
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• Grau de Certeza/Incerteza das Atividades da Macrofunção 

No grau de certeza/incerteza observou-se uma certa dispersão de opinião, prevalecendo os 

níveis 2 e 3. Os dados aqui levantados não estão compatíveis com as informações das 

questões anteriores que investigam a natureza da atividade. 

 

1 2 3 4 5 

 
Freqüência 

 1 2 3     

 
Percentual 

 17% 33% 50%     

 

 

d) Análise da Dimensão Estrutura 

Nesta parte da análise são focalizadas as principais variáveis que configuram o arranjo 

organizacional atualmente vigente na macrofunção Licenciamento e Fiscalização, 

examinando-se a centralização/descentralização, a delegação, a departamentalização e a 

normatização e procedimentos. 

 

• Centralização/Descentralização 

A análise do grau de centralização/descentralização é verificada por meio de como são 

tomadas as decisões sobre um conjunto de aspectos que caracterizam a dinâmica 

organizacional da macrofunção. A partir das respostas dos participantes em relação à este 

conjunto de aspectos, pode-se constatar os seguintes pontos: 

• Quase 70% indicaram que os objetivos e metas da macrofunção são definidos pelas 

unidades organizacionais. Isto pode mostrar a falta de explicitação clara (formalização) 

Certeza absoluta Incerteza absoluta 
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dos objetivos e metas da organização, levando as diferentes unidades a decidir 

isoladamente, com alto risco de fragmentação de orientações gerais para as suas ações; 

• 83% informaram que a determinação dos recursos orçamentários a serem alocados é 

centralizada na alta direção. A combinação da centralização orçamentária e da 

descentralização de objetivos pode indicar que não existem nem orientações para os 

objetivos maiores da organização e nem análise de prioridades para a alocação de 

recursos orçamentários. Com isto, o que irrompe é uma pulverização dos recursos e, 

conseqüentemente, uma dificuldade de alcançar metas mais globais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 4 67% 

2 0 0% 

3 1 17% 

4 1 17% 

5 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 4 67% 

2 1 17% 

3 1 17% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Total 6 100% 

1. Numa escala de 1 a 5, onde 
5 representa a centralização de 
decisões na alta administração 
da organização e 1 a 
localização dos centros de 
decisão próximos das 
unidades de execução, indique 
o grau de descentralização da 
macrofunção em análise, com 
relação aos itens abaixo: 

a. Definição de objetivos e 
metas da macrofunção 

b. Estabelecimento de normas 
e procedimentos para executar 
o trabalho 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 17% 

4 2 33% 

5 3 50% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 5 83% 

2 1 17% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 3 50% 

2 1 17% 

3 2 33% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 3 50% 

2 1 17% 

3 0 0% 

4 1 17% 

5 1 17% 

Total 6 100% 

c. Determinação dos recursos 
orçamentários a serem 
alocados 

d. Distribuição das tarefas a 
serem desempenhadas pelos 
empregados 

e. Iniciativa para modificar 
rotinas e procedimentos 

f. Iniciativa para propor 
projetos visando o melhor 
desempenho da Macrofunção 
em análise 
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• Delegação 

Esta parte analisa a freqüência com que é permitido às chefias da unidade organizacional 

tomarem decisões sobre o trabalho a ser realizado. Na percepção dos gerentes existe um 

forte processo de delegação das atividades da macrofunção, o que está congruente com o 

nível de descentralização apontado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Departamentalização 

A análise da departamentalização refere-se à divisão das unidades de uma organização. 

Como esta divisão pode ocorrer segundo alguns critérios, pretende-se verificar a 

pertinência ou não destes critérios para as atividades da macrofunção. O resultado dos 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sempre 3 50% 

Geralmente 1 17% 

Algumas vezes 2 33% 

Excepcionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sempre 3 50% 

Geralmente 1 17% 

Algumas vezes 2 33% 

Excepcionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

2. Com que freqüência é 
permitido à sua unidade 
organizacional tomar decisões 
sobre as atividades da 
macrofunção em análise? 

a. Estabelecer normas e 
procedimentos para executar 
as atividades 

b. Definir objetivos e metas do 
seu trabalho 
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dados evidencia que a melhor forma de estruturar os departamentos da macrofunção é por 

função.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Normatização e Procedimentos 

Aqui, o objetivo é verificar o número de regras escritas existentes para auxiliar o 

desempenho das atividades fundamentais da macrofunção. Os dados levantados no que se 

refere à normatização e procedimentos não está compatível com a natureza da atividade da 

macrofunção, pois espera-se que em um modelo mecanicista exista um número grande de 

normas e procedimentos que orientem de forma mais específica o desempenho, justamente 

ao contrário do que apontaram os participantes. 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Por Função - Pertinente 6 100% 

Por Função - Não 
Pertinente 0 0% 

Total 6 100% 

Por Cliente - Pertinente 4 67% 

Por Cliente - Não 
Pertinente 2 33% 

Total 6 100% 

Por Região - Pertinente 1 17% 

Por Região - Não 
Pertinente 5 83% 

Total  6 100% 

Por Tipo de Instalação - 
Pertinente 1 100% 

Por Tipo de Instalação - 
Não Pertinente 0 0% 

Total 1 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Nenhuma 1 17% 

Um pequeno número 2 33% 

Um número bastante 
considerável 2 33% 

Um grande número 1 17% 

Total 6 100% 

3. Tomando como perspectiva 
a atividade da macrofunção 
em análise, indique a 
pertinência ou não de cada 
critério de 
departamentalização para o 
alcance de maiores padrões de 
eficiência, eficácia e 
efetividade da macrofunção 
em análise 

4. Existem regras escritas para 
auxiliar o desempenho das 
atividades fundamentais da 
macrofunção em análise? 
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• Grau de Contribuição da Atual Modelagem da Dimensão Estrutura para o 

Alcance dos Resultados da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do nível de contribuição 

da atual modelagem desta dimensão para o alcance dos resultados da macrofunção 

Licenciamento e Fiscalização é de 6,2. 

Escala 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

e) Análise da Dimensão Informação e Processo Decisório 

O objetivo desta parte da análise é focalizar o modelo organizacional da macrofunção 

Licenciamento e Fiscalização, por meio da consideração dos mecanismos de decisão e 

informação. Para isto, são abordados os temas de planejamento, controle, coordenação e as 

relações entre as unidades que compõem a macrofunção. 

 

• Planejamento 

Neste tema busca-se analisar o esforço de planejamento que é realizado nas ações no 

âmbito da macrofunção. A maioria dos gerentes indicou que existe um planejamento com 

ações ao longo prazo e que esse é revisto periodicamente, o que demonstra uma 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

De maneira muito ampla 1 20% 

Com certo grau de amplitude 2 40% 

Com especificidade 1 20% 

Com muita especificidade 1 20% 

Total 5 100% 

5. Como tais regras e 
procedimentos orientam o 
desempenho das atividades 
fundamentais da macrofunção 
em análise? 

6,2 
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preocupação com a atualização dos objetivos de longo prazo. Por outro lado, há uma 

dispersão de entendimento quanto ao nível de abrangência do planejamento e a 

preocupação quanto à legitimidade. Isto pode ser uma indicação do grau de desinformação 

ou, ainda, a existência de contextos diferenciados na macrofunção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 4 67% 

Não 2 33% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 4 67% 

Não 2 33% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 3 50% 

Não 3 50% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 3 50% 

Não 3 50% 

Total 6 100% 

a. Existe um plano contínuo 
de tempo orientando as ações 
em longo prazo (tri-anual, 
qüinqüenal etc.) 
 

b. O plano é preparado/revisto 
periodicamente               

c. O plano cobre todas as 
atividades desenvolvidas no 
âmbito da macrofunção 

d. Existe a preocupação de 
que as decisões tomadas 
quanto ao planejamento das 
ações sejam comunicadas e 
tenham legitimidade no 
âmbito da macrofunção 
 

1. Quanto ao esforço de 
planejamento das ações no 
âmbito da macrofunção em 
análise, observa-se que: 
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• Controle 

Nesta parte são analisadas a tendência dos critérios de desempenho e a existência e 

natureza do controle das ações no âmbito da macrofunção. A percepção dos gerentes 

quanto à modelagem da variável controle dentro da macrofunção, aponta para uma 

incongruência entre essa modelagem e a natureza da atividade do modelo mecanicista, pois 

esse modelo pede que os critérios de desempenho enfatizem mais a eficiência e a eficácia, 

e não indicadores mais globais e com poucos pontos de controle como foi apontado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Os critérios de 
desempenho tendem a ser 
específicos e enfatizam a 
eficiência. Há vários pontos 
de controle e os resultados 
são checados com 
freqüência 

1 17% 

Os critérios de 
desempenho tendem a 
salientar indicadores 
marcantes mais globais. 
Há poucos pontos de 
controle e os resultados 
não são checados 
freqüentemente 

5 83% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 6 100% 

Não 0 0% 

Total 6 100% 

2. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade 
da macrofunção em análise: 

a. Existem relatórios regulares 
sobre as ações desenvolvidas 

3. Quanto à existência e à 
natureza do controle das ações 
no âmbito da macrofunção em 
análise, pode-se afirmar que: 
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• Coordenação 

Aqui pretende-se levantar quais são os principais mecanismos de coordenação das relações 

entre as diferentes unidades organizacionais que participam nas atividades da 

macrofunção. Os participantes indicaram que os mecanismos de coordenação das relações 

entre as unidades estão baseados por processos formais. Além disso, também apontaram 

que há um esforço intenso à muito intenso de coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 2 33% 

Não 4 67% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 2 33% 

Não 4 67% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Políticas, normas e 
procedimentos 3 15% 

Recurso à hierarquia 1 5% 

Simples contato direto 5 25% 

Relatórios, manuais, 
cronogramas e previsões 3 15% 

Grupos de trabalho ou 
comissões ad hoc 4 20% 

Sistema de informação 
computadorizado 2 10% 

Unidade formal de 
coordenação 

2 10% 

Total 20 100% 

b. O propósito básico do 
controle é a captação de 
informações sobre o passado 

c. Os relatórios tendem a ser 
uma rotina, com um fim em si 
mesmo 

4. Indique os mecanismos de 
coordenação das relações 
entre as unidades 
organizacionais da 
macrofunção em análise 
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• Relações entre as Unidades que Compõem a Macrofunção 

Esta parte da análise busca refletir a distribuição das percepções quanto aos graus que 

melhor expressam as relações existentes entre as unidades organizacionais que compõem a 

macrofunção. A relação entre as unidades é uma variável que precisa ser melhor 

investigada, pois os dados apontam para uma nítida divisão de opiniões entre os gerentes, o 

que impossibilita de se concluir sobre a qualidade das relações existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito intenso 2 33% 

Intenso 2 33% 

Moderado 1 17% 

Pouco intenso 1 17% 

Nenhum esforço 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 2 33% 

Médio 2 33% 

Alto 2 33% 

Muito alto 0 0% 

Total 6 100% 

5. Em que grau classificaria o 
esforço de coordenação, 
quanto à sua intensidade, entre 
as unidades organizacionais 
que executam as atividades da 
macrofunção em análise 

a. Cumprimento dos 
compromissos acordados 

6. Assinale o grau que melhor 
expresse as relações existentes 
entre as unidades 
organizacionais que compõem 
a macrofunção em análise 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 2 33% 

Médio 2 33% 

Alto 2 33% 

Muito alto 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 1 17% 

Médio 2 33% 

Alto 2 33% 

Muito alto 1 17% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 1 17% 

Baixo 0 0% 

Médio 3 50% 

Alto 2 33% 

Muito alto 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 2 33% 

Médio 2 33% 

Alto 2 33% 

Muito alto 0 0% 

Total 6 100% 

b. Relações produtivas e 
satisfatórias 

c. Esforço gasto no 
desenvolvimento das relações 
entre unidades 

d. Conhecimento mútuo de 
objetivos, metas e 
procedimentos 

e. Participação em decisões 
comuns 
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• Grau de Contribuição da Atual Modelagem da Dimensão Informação e Processo 

Decisório para o Alcance dos Resultados da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do nível de contribuição 

da atual modelagem desta dimensão para o alcance dos resultados da macrofunção 

Licenciamento e Fiscalização é de 6,5. 

Escala 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

f) Análise da Dimensão Sistema de Recompensas e Pessoas 

Nesta parte, analisa-se o modelo organizacional da macrofunção Licenciamento e 

Fiscalização sob o ponto de vista da utilização e profissionalização das pessoas e do clima 

organizacional relativo à motivação e ao gerenciamento de pessoal.  

 

• Profissionalização 

Este item pretende analisar o grau de qualificação profissional exigido para o trabalho com 

as tecnologias envolvidas nas atividades da macrofunção. A percepção prevalecente dos 

gerentes é que a macrofunção requer pessoas com alto nível de qualificação. 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 1 17% 

Médio 3 50% 

Alto 2 33% 

Muito alto 0 0% 

Total 6 100% 

f. Freqüência das 
comunicações 

6,5 
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• Treinamento e Desenvolvimento 

O objetivo desta análise é verificar que tipo de programa de desenvolvimento que é 

aplicado aos empregados envolvidos nas atividades da macrofunção. Os dados indicam que 

os programas de capacitação estão congruentes com a natureza da atividade da 

macrofunção, quando enfatizam o conhecimento e a habilidade de natureza técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Altamente qualificado 6 100% 

Qualificado 0 0% 

Semi-qualificado 0 0% 

Pouco qualificado 0 0% 

Sem qualificação 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Conhecimento e habilidade 
de natureza técnica e 

administrativa 
4 67% 

Valores e comportamentos 
orientados para a 

cooperação 
0 0% 

O equilíbrio entre 
conhecimentos e 

habilidades técnicas e 
administrativas bem como 
valores e comportamentos 

cooperativos 

2 33% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Capacidade elevada 0 0% 

Capacidade considerável 1 17% 

Capacidade razoável 1 17% 

Alguma capacidade 4 67% 

Nenhuma 0 0% 

Total 6 100% 

1. Em relação às tecnologias 
envolvidas nas atividades da 
macrofunção em análise, elas 
requerem pessoal: 
 

2. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade. 
Os programas de 
desenvolvimento de 
empregados (subordinados 
e/ou chefias) contemplam 
prioritariamente: 

3. Qual é a capacidade de 
rodízio na utilização dos 
recursos humanos da 
macrofunção em análise? 
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• Motivação 

Aqui é realizada uma análise em relação ao nível de motivação do empregado no aspecto 

do desenvolvimento profissional. A avaliação desta variável é extremamente preocupante, 

pois pela percepção de 100% dos gerentes  o nível de motivação dos empregados está entre 

razoável e muito baixo. 

 

 

 

 

 

• Análise e Desempenho do Empregado 

Nesta parte da análise examina-se o modelo do sistema de avaliação de desempenho do 

empregado e os objetivos que se busca alcançar com este instrumento. Existe uma forte 

indicação de que a avaliação dos empregados é centrada nas atividades desempenhadas e 

voltada para resultados, o que é compreensível, pois conforme descrito no Capítulo 4, a 

atual modelagem do instrumento de avaliação está fundamentada no detalhamento das 

atividades exercidas por cada empregado e sua contribuição para as metas previstas no 

plano de trabalho da macrofunção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 2 33% 

Baixo 3 50% 

Razoável 1 17% 

Alto 0 0% 

Muito alto 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

A avaliação dos empregados 
é feita com base em 

descrições de cargo muito 
específica, em padrões de 

desempenho bem definidos e 
em técnicas orientadas para o 

cotidiano 

0 0% 

A avaliação dos empregados 
é feita com base em 

descrições de cargo mais 
amplas e em padrões de 

desempenho passíveis de 
interpretação 

1 17% 

A avaliação é centrada nas 
atividades desempenhadas 
pelo empregado e voltada 

para resultados 

5 83% 

Total 6 100% 

4. Qual é o grau de satisfação 
dos empregados da 
macrofunção em análise em 
relação à perspectiva de 
desenvolvimento profissional? 

5. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade 
da macrofunção em análise: 
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• Liderança e Supervisão 

Nesta parte da análise é verificado o tipo de relação existente entre chefia e subordinado, 

buscando definir em que esta relação está baseada. Também nesta questão não existe uma 

tendência clara por parte dos participantes em termos de estilo de liderança e supervisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

A promoção ou não do 
empregado 4 67% 

A indicação de metas, 
possibilitando o 

desenvolvimento do 
empregado e o 

estabelecimento de um 
processo de auto-avaliação 

2 33% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

A supervisão de chefias 
subalternas e/ou 
empregados é 

desempenhada com 
relativo rigor e orienta-se 

fundamentalmente para as 
tarefas, embora os fatores 

humanos não sejam 
neglicenciados 

3 50% 

A supervisão de chefias 
subalternas e/ou 
empregados é 

desempenhada de forma 
fluida, com ampla 

delegação e orienta-se 
fundamentalmente para as 
relações interpessoais e 

intergrupais 

3 50% 

A supervisão de chefias 
subalternas e/ou 
empregados é 

desempenhada de forma 
rigorosamente equilibrada 

no que diz respeito à 
orientação para a tarefa e 

para as pessoas 

0 0% 

Total 6 100% 

6. Os instrumentos de 
avaliação de desempenho 
favorecem principalmente: 
 

7. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade 
da macrofunção em análise 
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• Sistema de Recompensas 

Este item tem a finalidade de apurar como é o processo de recompensas e punições dos 

empregados envolvidos nas atividades da macrofunção. Esta questão ficou prejudicada, 

pois, no momento, a organização está passando por uma fase de redefinição do modelo de 

recompensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grau de Contribuição da Atual Modelagem da Dimensão Sistema de 

Recompensas e Pessoas para o Alcance dos Resultados da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do nível de contribuição 

da atual modelagem desta dimensão para o alcance dos resultados da macrofunção 

Licenciamento e Fiscalização é de 3,5. 

Escala 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Ênfase em punições e 
medidas disciplinares. 
Obediência estrita aos 
regulamentos internos. 
Raras recompensas, de 

cunho estritamente salarial 

2 50% 

Ênfase em punições e 
medidas disciplinares, mas 

com menor grau de 
arbitrariedade. 

Recompensas salariais 
mais freqüentes 

0 0% 

Ênfase nas recompensas 
materiais, principalmente 
salários. Raras punições 

2 50% 

Total 4 100% 

8. Indique a situação que 
melhor caracteriza o sistema 
de recompensas adotado nas 
unidades que compõem a 
macrofunção em análise: 
 

3,5 
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g) Análise das Ações Equalizadoras 

Esta última parte da análise focaliza a freqüência com que ações de gestão equalizadora 

são utilizadas pelos gestores da macrofunção Licenciamento e Fiscalização, para que se 

possa avaliar a importância deste tipo de intervenção nas atividades. Para isto, examina-se 

as seguintes ações: compartilhar quadros de referência, explorar os limites da formalidade, 

fazer o jogo da burocracia, induzir o envolvimento dos outros, promover a coesão interna, 

criar escudos contra a transgressão, superar restrições internas e permitir o florescimento 

de estruturas. 

 

Os resultados apresentados pelos participantes, no que diz respeito às ações de gestão 

equalizadora, mostram que os gerentes se utilizam freqüentemente dessas ações para 

melhorar os resultados de suas atividades.  Isto vem ratificar a teoria do Gerente 

Equalizador  de que o administrador público brasileiro busca a conciliação entre o formal e 

o informal e entre a improvisação e a estrutura, condicionada no tempo e no espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 2 33% 

Freqüentemente 4 67% 

De vez em quando 0 0% 

Muito Raramente 0 0% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

a) Compartilhar quadros de 
referência: são ações que 
levam à ampliação e ao 
compartilhamento de 
interpretação da realidade 
entre o observador (gerente) e 
o observado (superiores, 
pares, subordinados, 
parceiros, etc.), em diferentes 
áreas do conhecimento 

1- Com que freqüência você 
utiliza as ações de gestão 
equalizadora abaixo definidas 
para buscar maior 
desempenho nas atividades da 
macrofunção em análise: 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 2 33% 

Freqüentemente 2 33% 

De vez em quando 1 17% 

Muito Raramente 1 17% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 2 33% 

Freqüentemente 2 33% 

De vez em quando 1 17% 

Muito Raramente 1 17% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 4 67% 

Freqüentemente 2 33% 

De vez em quando 0 0% 

Muito Raramente 0 0% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 3 50% 

Freqüentemente 3 50% 

De vez em quando 0 0% 

Muito Raramente 0 0% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

b) Explorar os limites da 
formalidade: são ações que 
exploram ao máximo os 
aspectos  positivos  de uma 
determinada norma ou 
regulamento, sem que se 
prendam aos ditames 
essencialmente técnicos, e que 
levam o gerente a tomar 
medidas para atingir melhores 
resultados 

c) Fazer o jogo da 
burocracia: são ações do 
gerente que têm como 
finalidade fazer gestões 
informais nos diversos 
escalões da burocracia, no 
sentido de buscar resultados 
que não seriam possíveis por 
meio de um processo formal 
burocrático 

d) Induzir o envolvimento 
dos outros: são ações do 
gerente que induzam os 
escalões hierárquicos à uma 
predisposição para tomar 
iniciativas, decidir e inovar 

e) Promover a coesão 
interna: são ações efetuadas 
pelo gerente que visam criar 
um processo de integração 
tanto nas ligações verticais 
entre superior e subordinado, 
bem como pelas relações 
intergrupais horizontais 
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• Grau de Importância da Utilização das Ações Equalizadoras para a Melhoria dos 

Resultados da Unidade Organizacional 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 0 0% 

Freqüentemente 1 17% 

De vez em quando 3 50% 

Muito Raramente 1 17% 

Não Ocorrem 1 17% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 2 33% 

Freqüentemente 3 50% 

De vez em quando 1 17% 

Muito Raramente 0 0% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 2 33% 

Freqüentemente 1 17% 

De vez em quando 3 50% 

Muito Raramente 0 0% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

f) Criar escudos contra a 
transgressão: são as ações 
realizadas e sinalizações 
emitidas pelos gerentes que 
possam criar um contraponto 
que vise uma nova ordem 
contrária à ordem vigente de 
transgressão em algum ponto 
da organização 

g) Superar restrições 
internas: são as ações 
realizadas pelos gerentes que 
visem superar a rigidez dos 
instrumentos de gestão 
formais, por meio da busca de 
soluções alternativas e 
inovadoras 

h) Permitir o florescimento 
de estruturas: são as ações 
realizadas pelos gerentes que 
possibilitam o surgimento de 
estruturas informais, formadas 
a partir de um processo 
espontâneo dos desafios 
próprios da tarefa a ser 
cumprida 
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Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do grau de importância 

da utilização das ações de gestão equalizadora para a melhoria dos resultados da 

macrofunção Licenciamento e Fiscalização é de 8,2. 

Escala 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

6.2.2 Macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento 

a) Síntese da Análise dos Resultados 

• Na visão dos gerentes as atividades da macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento 

apresentam um desempenho entre regular e bom. Apesar de apresentar um bom nível 

quando se trata da qualidade gerada pela atividade, os outros indicadores de 

desempenho mostram que existe uma necessidade de melhorar a eficiência, a eficácia, 

a adaptação e a efetividade das ações desta macrofunção; 

• A natureza das atividades está situada entre o modelo mecanicista e o modelo orgânico. 

Se por um lado a macrofunção apresenta uma relação com o ambiente de certa 

estabilidade e de certeza em relação à disponibilidade, clareza e precisão das 

informações necessárias para o desempenho das atividades, o que indica um modelo 

mecanicista, por outro lado os dados levantados mostram que o ritmo das mudanças 

nas tecnologias de operação referentes à macrofunção é acelerado, o que requer um 

modelo mais orgânico, como era de se esperar por se tratar de uma área de pesquisa; 

• A macrofunção apresenta uma incongruência na modelagem da dimensão estrutura.  Os 

dados mostram que as decisões em relação às atividades são altamente 

descentralizadas, enfatizando aqui aquelas referentes à definição de objetivos e metas. 

No entanto, a decisão sobre a determinação dos recursos orçamentários a serem 

alocados é fortemente centralizada na alta administração.  Essa incongruência mostra 

que atualmente não existe uma preocupação por parte da alta administração de 

8,2 
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estabelecer objetivos estratégicos institucionais a serem buscados pelas diversas 

unidades organizacionais, pois caso contrário não existiria esta distância tão grande 

entre quem decide a alocação de recursos orçamentários e quem toma a decisão do que 

fazer; 

• Na dimensão informação e processo decisório, a variável organizacional planejamento 

apresenta uma boa adequação para a natureza da atividade, pois os dados mostram que 

os critérios de desempenho tendem a salientar indicadores marcantes mais globais, sem 

uma preocupação exclusiva com a eficiência. Por outro lado, tanto a variável 

coordenação quanto o processo de relações entre as unidades apresenta uma 

necessidade de melhoria, o que indica que existe pouca sinergia entre as unidades; 

• A atual modelagem da dimensão sistema de recompensas e pessoas é a que mais 

impede um melhor desempenho nas atividades da macrofunção. Os dados 

demonstraram que é necessária uma equipe de profissionais altamente qualificada para 

lidar com a tecnologia que envolve as atividades. Entretanto, a atual modelagem 

dificulta a capacidade de rodízio na utilização dos recursos humanos nas atividades e 

de desenvolvimento profissional, criando obstáculos para o aumento da motivação dos 

empregados; 

• As ações de gestão equalizadora são freqüentemente utilizadas pelos gerentes da 

macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento para buscar maior desempenho nas 

atividades, principalmente as ações de induzir o envolvimento dos outros, promover a 

coesão interna e superar restrições internas; 

• Adiante é apresentado um mapa consolidado, conforme Figura 27 com os principais 

resultados quantitativos do diagnóstico da macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento: 
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Figura 27 – Mapa consolidado dos resultados da macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento 

 

b) Análise do Desempenho Organizacional 

O objetivo desta parte da análise sobre a modelagem organizacional da macrofunção 

Pesquisa e Desenvolvimento é a avaliação do desempenho organizacional ao examinar 

questões referentes à eficiência, à capacidade de adaptação, à flexibilidade, à eficácia e à 

efetividade dessa macrofunção. 

 

• Eficiência 

Para efeito desta análise considera-se eficiência como a relação entre os resultados obtidos 

e os recursos utilizados. Os participantes em sua maioria consideraram como alta a 

qualidade das atividades desenvolvidas. Já no que se refere ao nível de eficiência houve 
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uma certa discordância de opiniões, prevalecendo uma avaliação de razoável para baixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adaptação 

Esta análise mede a capacidade de antecipar problemas e solucioná-los satisfatoriamente 

adaptando-se às mudanças ambientais. No que se refere à antecipação de problemas os 

dados demonstram que há uma forte discordância de opinião sobre este ponto. Já em 

relação ao processo de atualização da macrofunção em termos de tecnologia, a maioria dos 

gerentes considera que a atualização é muito lenta. Sem dúvida, estes dados trazem uma 

forte preocupação, considerando que a busca pela inovação passa necessariamente pela 

constante atualização tecnológica. 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixa 0 0% 

Baixa 1 10% 

Razoável 2 20% 

Alta 6 60% 

Muito Alta 1 10% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 1 10% 

Baixo 1 10% 

Razoável 4 40% 

Alto 4 40% 

Muito Alto 0 0% 

Total 10 100% 

1. Quanto à qualidade das 
atividades da macrofunção em 
análise, pode-se afirmar que é: 

2. Qual o nível de eficiência 
das atividades desempenhadas 
na macrofunção em análise? 
Ou seja, qual a relação entre 
os resultados obtidos e os 
recursos utilizados? 
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• Flexibilidade 

Analisa a capacidade de adequação às contingências momentâneas e retorno ao equilíbrio. 

Nesta questão 60% dos participantes informaram que a antecipação de problemas oscila 

entre razoável e precário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Não vem se atualizando 0 0% 

O processo de atualização 
é muito lento 6 60% 

O processo de atualização 
é razoável 0 0% 

Tem se mantido atualizada 4 40% 

A macrofunção cria e adota 
novas tecnologias 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixa 1 10% 

Baixa 3 30% 

Razoável 2 20% 

Alta 3 30% 

Muita Alta 1 10% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Praticamente não há 
preocupação com 

previsões 
1 10% 

É feito um trabalho precário 
em termos de antecipação 

4 40% 

É feito um trabalho 
razoável 2 20% 

É feito um bom trabalho 3 30% 

É feito um trabalho 
excelente de antecipação 

de problemas 
0 0% 

Total 10 100% 

3. Qualifique a gestão da 
macrofunção em análise no 
que se refere à antecipação de 
problemas que possam surgir, 
no sentido de evitá-los ou 
minimizar seus efeitos. 

4. De tempos em tempos são 
descobertas novas formas de 
se organizar o trabalho e 
novos equipamentos e 
técnicas são desenvolvidas no 
sentido de torná-lo mais eficaz 
e eficiente. Até que ponto a 
macrofunção em análise vem 
se mantendo atualizada em 
relação à  essas mudanças? 

5. De tempos em tempos, 
ocorrem emergências tais 
como os programas de 
contenção de despesas, 
catástrofes ou calamidades, 
mudanças de cronograma ou 
colapsos no fluxo de trabalho. 
Quando tais emergências 
ocorrem, causam sobrecarga 
de trabalho. Qual a capacidade 
de resposta da macrofunção 
em análise? 
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• Eficácia 

A análise da eficácia busca verificar a capacidade de alcançar objetivos organizacionais 

num determinado período de tempo. A avaliação mostrou que existe um nível razoável de 

eficácia nas ações da macrofunção. 

 

 

 

 

 

 

• Efetividade 

A efetividade busca analisar a capacidade de atender as expectativas e necessidades da 

sociedade. O grau de atendimento das demandas sociais apresenta-se apenas como 

razoável, para a maioria dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Grau de Desempenho Global da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10 os gerentes indicaram que a média geral de desempenho da 

macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento é de 6,2. 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 2 20% 

Razoável 5 50% 

Alto 3 30% 

Muito Alto 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito pouco 0 0% 

Pouco 2 20% 

Razoavelmente 6 60% 

Muito 2 20% 

Totalmente 0 0% 

Total 10 100% 

6. Em que grau os objetivos 
estabelecidos para a 
macrofunção em análise são 
alcançados? 

7. Em que medida os serviços 
prestados pela macrofunção 
em análise têm contribuído 
para o atendimento das 
demandas sociais? 
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Escala 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

c) Análise da Dimensão Tarefa 

O objetivo desta parte da análise sobre a modelagem organizacional da macrofunção 

Pesquisa e Desenvolvimento é avaliar a tendência do tipo da natureza da atividade: 

mecanicista ou orgânica. Também é levantado o grau de certeza/incerteza da atividade da 

macrofunção, aqui entendido como a diferença entre a informação necessária ao 

desempenho da tarefa e aquela efetivamente disponível na organização. 

 

Os dados informados pelos participantes em relação ao diagnóstico da natureza das 

atividades da macrofunção indicam, ao contrário do que se imaginava, que existe uma 

certa estabilidade e previsibilidade nas tarefas executadas, o que é um indicativo de que o 

modelo organizacional mais indicado para esta macrofunção seja o mecânico. Entretanto, 

como os gerentes atribuíram como moderado para acelerado o ritmo das mudanças nas 

tecnologias de operação da macrofunção e explicitaram uma percepção de que o grau do 

nível de certeza/incerteza está entre 2 e 3, conclui-se que a modelagem organizacional para 

as atividades da macrofunção de Pesquisa e Desenvolvimento deve possuir um equilíbrio 

entre o modelo mecanicista e o orgânico. 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sempre os mesmos 2 20% 

Freqüentemente são os 
mesmos 6 60% 

Freqüentemente são 
diferentes 2 20% 

Sempre diferentes 0 0% 

Total 10 100% 

1. Até que ponto as 
similaridades das situações 
cotidianas, problemas ou 
assuntos inerentes à 
macrofunção em análise são 
os mesmos? 

6,2 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito raramente 0 0% 

Ocasionalmente 7 70% 

Com muita freqüência 1 10% 

Constantemente 2 20% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 0 0% 

Freqüentemente 0 0% 

De vez em quando 5 50% 

Muito raramente 4 40% 

Não ocorrem praticamente 1 10% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 0 0% 

Freqüentemente 0 0% 

De vez em quando 7 70% 

Muito raramente 3 30% 

Não ocorrem 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito acelerado 1 10% 

Acelerado 3 30% 

Moderado 4 40% 

Lento 2 20% 

Muito lento 0 0% 

Total 10 100% 

2. Com que freqüência 
aparecem situações 
excepcionais de trabalho no 
âmbito da macrofunção em 
análise requerendo, para sua 
solução, métodos ou 
procedimentos 
substancialmente diferentes? 

3. Com que freqüência 
ocorrem mudanças nos 
valores, hábitos e preferências 
dos usuários que afetem o 
desenvolvimento das 
atividades da macrofunção em 
análise? 

4. Com que freqüência 
ocorrem mudanças na 
legislação e nas normas que 
afetem as operações da 
macrofunção em análise? 

5. O ritmo das mudanças nas 
tecnologias de operação ou de 
serviço referente à 
macrofunção em análise é: 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muita dificuldade 3 30% 

Dificuldade 3 30% 

Normalidade 4 40% 

Facilidade 0 0% 

Muita facilidade 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Imediato 0 0% 

Curto 2 20% 

Médio 4 40% 

Longo 4 40% 

Muito longo 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Grande 5 50% 

Razoável 5 50% 

Limitada 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muita 4 40% 

Razoável 5 50% 

Pouca 1 10% 

Total 10 100% 

6. Com que facilidade a 
macrofunção tem acesso a 
insumos materiais e 
equipamentos necessários ao 
desempenho de sua atividade: 

7. Qual é o prazo para 
obtenção dos resultados 
relativos ao trabalho 
desenvolvido na macrofunção 
em análise? 

8. Qual é o grau de 
disponibilidade, clareza e 
precisão das informações 
necessárias ao desempenho 
das atividades da macrofunção 
em análise? 
 

a. Disponibilidade 

b. Clareza  
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• Grau de Certeza/Incerteza das Atividades da Macrofunção 

1 2 3 4 5 

 
Freqüência 

  5 4     

 
Percentual 

  56% 44%     

 

d) Análise da Dimensão Estrutura 

Nesta parte da análise são focalizadas as principais variáveis que configuram o arranjo 

organizacional atualmente vigente na macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento, 

examinando-se a centralização/descentralização, a delegação, a departamentalização e a 

normatização e procedimentos. 

 

• Centralização/Descentralização 

A análise do grau de centralização/descentralização é verificada por meio de como são 

tomadas as decisões sobre um conjunto de aspectos que caracterizam a dinâmica 

organizacional da macrofunção. A partir das respostas dos participantes em relação à este 

conjunto de aspectos, pode-se constatar os seguintes pontos: 

• 70% indicaram que os objetivos e metas da macrofunção são definidos pelas unidades 

organizacionais. Isto pode mostrar a falta de explicitação clara (formalização) dos 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Alta 1 11% 

Média 7 78% 

Baixa 1 11% 

Total 9 100% 

c. Precisão 
 

Certeza absoluta Incerteza absoluta 
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objetivos e metas da organização, levando as diferentes unidades a decidir 

isoladamente, com alto risco de fragmentação de orientações gerais para as suas ações; 

• 90% informaram que a determinação dos recursos orçamentários a serem alocados é 

centralizada na alta direção. A combinação da centralização orçamentária e da 

descentralização de objetivos pode indicar que não existem nem orientações para os 

objetivos maiores da organização e nem análise de prioridades para a alocação de 

recursos orçamentários. Com isto, o que irrompe é uma pulverização dos recursos e, 

conseqüentemente, uma dificuldade de alcançar metas mais globais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 2 20% 

2 5 50% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 3 30% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 2 20% 

2 2 20% 

3 3 30% 

4 2 20% 

5 1 10% 

Total 10 100% 

1. Numa escala de 1 a 5, onde 
5 representa a centralização de 
decisões na alta administração 
da organização e 1 a 
localização dos centros de 
decisão próximos das 
unidades de execução, indique 
o grau de descentralização da 
macrofunção em análise, com 
relação aos itens abaixo: 

a. Definição de objetivos e 
metas da macrofunção 

b. Estabelecimento de normas 
e procedimentos para executar 
o trabalho 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 0 0% 

2 0 0% 

3 1 10% 

4 6 60% 

5 3 30% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 5 50% 

2 5 50% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 5 50% 

2 2 20% 

3 2 20% 

4 1 10% 

5 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 3 30% 

2 3 30% 

3 2 20% 

4 2 20% 

5 0 0% 

Total 10 100% 

c. Determinação dos recursos 
orçamentários a serem 
alocados 

d. Distribuição das tarefas a 
serem desempenhadas pelos 
empregados 

e. Iniciativa para modificar 
rotinas e procedimentos 

f. Iniciativa para propor 
projetos visando o melhor 
desempenho da Macrofunção 
em análise 
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• Delegação 

Esta parte analisa a freqüência com que é permitido às chefias da unidade organizacional 

tomarem decisões sobre o trabalho a ser realizado. Os dados indicam que existe um alto 

grau de delegação nas atividades da macrofunção, o que está congruente com os dados que 

foram apresentados para a variável centralização/descentralização das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Departamentalização 

A análise da departamentalização refere-se à divisão das unidades de uma organização. 

Como esta divisão pode ocorrer segundo alguns critérios, pretende-se verificar a 

pertinência ou não destes critérios para as atividades da macrofunção. O resultado dos 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sempre 6 60% 

Geralmente 2 20% 

Algumas vezes 2 20% 

Excepcionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sempre 6 60% 

Geralmente 4 40% 

Algumas vezes 0 0% 

Excepcionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

2. Com que freqüência é 
permitido à sua unidade 
organizacional tomar decisões 
sobre as atividades da 
macrofunção em análise? 

a. Estabelecer normas e 
procedimentos para executar 
as atividades 

b. Definir objetivos e metas do 
seu trabalho 
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dados evidencia que a melhor forma de estruturar os departamentos da macrofunção é por 

função.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Normatização e Procedimentos 

Aqui, o objetivo é verificar o número de regras escritas existentes para auxiliar o 

desempenho das atividades fundamentais da macrofunção. Os dados levantados no que se 

refere à normatização e procedimentos está compatível com a natureza da atividade da 

macrofunção, pois existe um certo equilíbrio de opiniões sobre a quantidade e a 

abrangência  das normas, mostrando aspectos tanto do modelo mecanicista quanto do 

modelo orgânico. 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Por Função - Pertinente 8 89% 

Por Função - Não 
Pertinente 1 11% 

Total 9 100% 

Por Cliente - Pertinente 4 44% 

Por Cliente - Não 
Pertinente 5 56% 

Total 9 100% 

Por Região - Pertinente 2 22% 

Por Região - Não 
Pertinente 7 78% 

Total 9 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Nenhuma 1 10% 

Um pequeno número 5 50% 

Um número bastante 
considerável 2 20% 

Um grande número 2 20% 

Total 10 100% 

3. Tomando como perspectiva 
a atividade da macrofunção 
em análise, indique a 
pertinência ou não de cada 
critério de 
departamentalização para o 
alcance de maiores padrões de 
eficiência, eficácia e 
efetividade da macrofunção 
em análise 

4. Existem regras escritas para 
auxiliar o desempenho das 
atividades fundamentais da 
macrofunção em análise? 
 



 177 

 

 

 

 

 

 

• Grau de Contribuição da Atual Modelagem da Dimensão Estrutura para o 

Alcance dos Resultados da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do nível de contribuição 

da atual modelagem desta dimensão para o alcance dos resultados da macrofunção 

Pesquisa e Desenvolvimento é de 6,1. 

Escala 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

e) Análise da Dimensão Informação e Processo Decisório 

O objetivo desta parte da análise é focalizar o modelo organizacional da macrofunção 

Pesquisa e Desenvolvimento, por meio da consideração dos mecanismos de decisão e 

informação. Para isto, são abordados os temas de planejamento, controle, coordenação e as 

relações entre as unidades que compõem a macrofunção. 

 

• Planejamento 

Neste tema busca-se analisar o esforço de planejamento que é realizado nas ações no 

âmbito da macrofunção. A maioria dos gerentes indicou que existe um planejamento com 

ações ao longo prazo. Por outro lado, há uma dispersão de entendimento quanto à revisão 

periódica e o nível de abrangência do planejamento. Isto pode ser uma indicação de que 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

De maneira muito ampla 5 50% 

Com certo grau de amplitude 2 20% 

Com especificidade 3 30% 

Com muita especificidade 0 0% 

Total 10 100% 

5. Como tais regras e 
procedimentos orientam o 
desempenho das atividades 
fundamentais da macrofunção 
em análise? 

6,1 
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apesar de existir um plano de longo prazo, esse não é revisto adequadamente, levando-se 

em conta as mudanças ambientais que influenciam as atividades da macrofunção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Controle 

Nesta parte são analisadas a tendência dos critérios de desempenho e a existência e 

natureza do controle das ações no âmbito da macrofunção. A maioria dos participantes 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 7 70% 

Não 3 30% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 5 56% 

Não 4 44% 

Total 9 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 4 44% 

Não 5 56% 

Total 9 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 7 78% 

Não 2 22% 

Total 9 100% 

a. Existe um plano contínuo 
de tempo orientando as ações 
em longo prazo (tri-anual, 
qüinqüenal etc.) 
 

b. O plano é preparado/revisto 
periodicamente               

c. O plano cobre todas as 
atividades desenvolvidas no 
âmbito da macrofunção 

d. Existe a preocupação de 
que as decisões tomadas 
quanto ao planejamento das 
ações sejam comunicadas e 
tenham legitimidade no 
âmbito da macrofunção 
 

1. Quanto ao esforço de 
planejamento das ações no 
âmbito da macrofunção em 
análise, observa-se que: 
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informou que os critérios de desempenho das atividades da macrofunção tendem a salientar 

indicadores mais globais, mas os resultados não são checados com freqüência, o que pode 

indicar uma certa dificuldade em captar os possíveis desvios de curso das atividades e, 

conseqüentemente, impedindo que o processo de correção dos problemas possa ajudar a 

tornar os resultados obtidos o mais perto possível dos resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Os critérios de 
desempenho tendem a ser 
específicos e enfatizam a 
eficiência. Há vários pontos 
de controle e os resultados 
são checados com 
freqüência 

3 30% 

Os critérios de 
desempenho tendem a 
salientar indicadores 
marcantes mais globais. 
Há poucos pontos de 
controle e os resultados 
não são checados 
freqüentemente 

7 70% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 7 70% 

Não 3 30% 

Total 10 100% 

2. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade 
da macrofunção em análise: 

a. Existem relatórios regulares 
sobre as ações desenvolvidas 

3. Quanto à existência e à 
natureza do controle das ações 
no âmbito da macrofunção em 
análise, pode-se afirmar que: 
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• Coordenação 

Este item tem como finalidade levantar quais são os principais mecanismos de 

coordenação das relações entre as diferentes unidades organizacionais que participam nas 

atividades da macrofunção. Os mecanismos mais utilizados na opinião dos gerentes são: 

recurso à hierarquia, simples contato direto e políticas, normas e procedimentos. Os menos 

usados são os relatórios, manuais, cronogramas e previsões e unidades formais de 

coordenação. Estes dados mostram que o processo de coordenação acontece mais pelos 

mecanismos informais do que formais. Quanto ao esforço de coordenação, os resultados 

apresentaram uma total dispersão, o que revela uma assimetria de informações entre os 

gerentes, ou a existência de contextos diferenciados entre as atividades da macrofunção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 4 40% 

Não 6 60% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 3 30% 

Não 7 70% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Políticas, normas e 
procedimentos 5 19% 

Recurso à hierarquia 6 22% 

Simples contato direto 5 19% 

Relatórios, manuais, 
cronogramas e previsões 2 7% 

Grupos de trabalho ou 
comissões ad hoc 4 15% 

Sistema de informação 
computadorizado 3 11% 

Unidade formal de 
coordenação 2 7% 

Total 27 100% 

b. O propósito básico do 
controle é a captação de 
informações sobre o passado 

c. Os relatórios tendem a ser 
uma rotina, com um fim em si 
mesmo 

4. Indique os mecanismos de 
coordenação das relações 
entre as unidades 
organizacionais da 
macrofunção em análise 
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• Relações entre as Unidades que Compõem a Macrofunção 

Esta parte da análise busca refletir a distribuição das percepções quanto aos graus que 

melhor expressam as relações existentes entre as unidades organizacionais que compõem a 

macrofunção. Os dados apontados pelos participantes indicam que é necessário melhorar 

muito as relações entre as unidades que compõem a macrofunção.  As percepções dos 

gerentes no que se refere ao esforço gasto no desenvolvimento das relações, ao 

conhecimento mútuo de objetivos, à participação em decisões comuns e à freqüência das 

comunicações estão divididas entre os graus médio e baixo. Por outro lado, também pode 

inferir pelos resultados apresentados que quando existe uma relação, essa é produtiva com 

cumprimento dos compromissos acordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito intenso 1 10% 

Intenso 3 30% 

Moderado 2 20% 

Pouco intenso 3 30% 

Nenhum esforço 1 10% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 1 13% 

Médio 3 38% 

Alto 4 50% 

Muito alto 0 0% 

Total 8 100% 

5. Em que grau classificaria o 
esforço de coordenação, 
quanto à sua intensidade, entre 
as unidades organizacionais 
que executam as atividades da 
macrofunção em análise 

a. Cumprimento dos 
compromissos acordados 

6. Assinale o grau que melhor 
expresse as relações existentes 
entre as unidades 
organizacionais que compõem 
a macrofunção em análise 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 1 13% 

Médio 3 38% 

Alto 4 50% 

Muito alto 0 0% 

Total 8 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 1 13% 

Baixo 3 38% 

Médio 4 50% 

Alto 0 0% 

Muito alto 0 0% 

Total 8 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 1 13% 

Baixo 2 25% 

Médio 3 38% 

Alto 2 25% 

Muito alto 0 0% 

Total 8 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 2 33% 

Baixo 2 33% 

Médio 1 17% 

Alto 1 17% 

Muito alto 0 0% 

Total 6 100% 

b. Relações produtivas e 
satisfatórias 

c. Esforço gasto no 
desenvolvimento das relações 
entre unidades 

d. Conhecimento mútuo de 
objetivos, metas e 
procedimentos 

e. Participação em decisões 
comuns 
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• Grau de Contribuição da Atual Modelagem da Dimensão Informação e Processo 

Decisório para o Alcance dos Resultados da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do nível de contribuição 

da atual modelagem desta dimensão para o alcance dos resultados da macrofunção 

Pesquisa e Desenvolvimento é de 6,4. 

Escala 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

f) Análise da Dimensão Sistema de Recompensas e Pessoas 

Nesta parte, analisa-se o modelo organizacional da macrofunção Pesquisa e 

Desenvolvimento sob o ponto de vista da utilização e profissionalização das pessoas e do 

clima organizacional relativo à motivação e ao gerenciamento de pessoal.  

 

• Profissionalização 

Este item pretende analisar o grau de qualificação profissional exigido para o trabalho com 

as tecnologias envolvidas nas atividades da macrofunção. A percepção prevalecente dos 

gerentes é que a macrofunção requer pessoas com alto nível de qualificação. 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 2 25% 

Baixo 2 25% 

Médio 3 38% 

Alto 1 13% 

Muito alto 0 0% 

Total 8 100% 

f. Freqüência das 
comunicações 

6,4 
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• Treinamento e Desenvolvimento 

O objetivo desta análise é verificar o tipo de programa de desenvolvimento que é aplicado 

aos empregados envolvidos nas atividades da macrofunção. Constata-se que os programas 

de capacitação enfatizam prioritariamente os aspectos de conhecimento e habilidade de 

natureza técnica e administrativa, deixando para um segundo plano o desenvolvimento de 

valores e comportamentos orientados para a cooperação. Além disso, é explicitado que 

existe pouca capacidade de rodízio na utilização dos recursos humanos. Sem dúvida, este 

diagnóstico indica que pode haver uma grande dificuldade em modelar estruturas para esta 

macrofunção que necessitem de formação de equipes temporárias, como aquelas voltadas 

para modelos mais orgânicos, como do tipo matricial ou por projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Altamente qualificado 8 80% 

Qualificado 1 10% 

Semi-qualificado 1 10% 

Pouco qualificado 0 0% 

Sem qualificação 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Conhecimento e habilidade 
de natureza técnica e 

administrativa 
6 60% 

Valores e comportamentos 
orientados para a 

cooperação 
1 10% 

O equilíbrio entre 
conhecimentos e 

habilidades técnicas e 
administrativas bem como 
valores e comportamentos 

cooperativos 

3 30% 

Total 10 100% 

1. Em relação às tecnologias 
envolvidas nas atividades da 
macrofunção em análise, elas 
requerem pessoal: 
 

2. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade. 
Os programas de 
desenvolvimento de 
empregados (subordinados 
e/ou chefias) contemplam 
prioritariamente: 
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• Motivação 

Aqui é realizada uma análise em relação ao nível de motivação do empregado no aspecto 

do desenvolvimento profissional. Existe uma forte indicação que é razoável o nível de 

motivação dos empregados no que se refere ao desenvolvimento profissional 

 

 

 

 

 

 

 

• Análise e Desempenho do Empregado 

Nesta parte da análise examina-se o modelo do sistema de avaliação de desempenho do 

empregado e os objetivos que se busca alcançar com este instrumento. Existe uma forte 

indicação de que a avaliação dos empregados é centrada nas atividades desempenhadas e 

voltada para resultados, o que é compreensível, pois conforme descrito no Capítulo 4, a 

atual modelagem do instrumento de avaliação está fundamentada no detalhamento das 

atividades exercidas por cada empregado e sua contribuição para as metas previstas no 

plano de trabalho da macrofunção. 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Capacidade elevada 0 0% 

Capacidade considerável 0 0% 

Capacidade razoável 2 20% 

Alguma capacidade 6 60% 

Nenhuma 2 20% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 1 10% 

Razoável 7 70% 

Alto 2 20% 

Muito alto 0 0% 

Total 10 100% 

3. Qual é a capacidade de 
rodízio na utilização dos 
recursos humanos da 
macrofunção em análise? 
 

4. Qual é o grau de satisfação 
dos empregados da 
macrofunção em análise em 
relação à perspectiva de 
desenvolvimento profissional? 
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• Liderança e Supervisão 

Nesta parte da análise é verificado o tipo de relação existente entre chefia e subordinado, 

buscando definir em que esta relação está baseada. A maioria dos gerentes aponta que no 

processo de supervisão existe pouca preocupação com o acompanhamento das tarefas, com 

grande delegação e maior direcionamento para as questões de relações interpessoais. 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

A avaliação dos 
empregados é feita com 
base em descrições de 

cargo muito específica, em 
padrões de desempenho 

bem definidos e em 
técnicas orientadas para o 

cotidiano 

0 0% 

A avaliação dos 
empregados é feita com 
base em descrições de 

cargo mais amplas e em 
padrões de desempenho 

passíveis de interpretação 

2 20% 

A avaliação é centrada nas 
atividades desempenhadas 
pelo empregado e voltada 

para resultados 

8 80% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

A promoção ou não do 
empregado 2 20% 

A indicação de metas, 
possibilitando o 

desenvolvimento do 
empregado e o 

estabelecimento de um 
processo de auto-avaliação 

8 80% 

Total 10 100% 

5. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade 
da macrofunção em análise: 
 

6. Os instrumentos de 
avaliação de desempenho 
favorecem principalmente: 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

 
A supervisão de chefias 

subalternas e/ou 
empregados é 

desempenhada com 
relativo rigor e orienta-se 

fundamentalmente para as 
tarefas, embora os fatores 

humanos não sejam 
neglicenciados 

3 30% 

A supervisão de chefias 
subalternas e/ou 
empregados é 

desempenhada de forma 
fluida, com ampla 

delegação e orienta-se 
fundamentalmente para as 

relações interpessoais e 
intergrupais 

6 60% 

A supervisão de chefias 
subalternas e/ou 
empregados é 

desempenhada de forma 
rigorosamente equilibrada 

no que diz respeito à 
orientação para a tarefa e 

para as pessoas 

1 10% 

Total 10 100% 

 

• Sistema de Recompensas 

Este item tem a finalidade de apurar como é o processo de recompensas e punições dos 

empregados envolvidos nas atividades da macrofunção. Esta questão ficou prejudicada 

conforme informado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Ênfase em punições e 
medidas disciplinares. 
Obediência estrita aos 
regulamentos internos. 
Raras recompensas, de 

cunho estritamente salarial 

1 33% 

Ênfase em punições e 
medidas disciplinares, mas 

com menor grau de 
arbitrariedade. 

Recompensas salariais 
mais freqüentes 

1 33% 

Ênfase nas recompensas 
materiais, principalmente 
salários. Raras punições 

1 33% 

Total 3 100% 

7. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade 
da macrofunção em análise 
 

8. Indique a situação que 
melhor caracteriza o sistema 
de recompensas adotado nas 
unidades que compõem a 
macrofunção em análise: 
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• Grau de Contribuição da Atual Modelagem da Dimensão Sistema de 

Recompensas e Pessoas para o Alcance dos Resultados da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do nível de contribuição 

da atual modelagem desta dimensão para o alcance dos resultados da macrofunção 

Pesquisa e Desenvolvimento é de 4,7. 

 

Escala 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

g) Análise das Ações Equalizadoras 

Esta última parte da análise focaliza a freqüência com que ações de gestão equalizadora 

são utilizadas pelos gestores da macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento, para que se 

possa avaliar a importância deste tipo de intervenção nas atividades. Para isto, examinam-

se as seguintes ações: compartilhar quadros de referência, explorar os limites da 

formalidade, fazer o jogo da burocracia, induzir o envolvimento dos outros, promover a 

coesão interna, criar escudos contra a transgressão, superar restrições internas e permitir o 

florescimento de estruturas. 

 

Os resultados apresentados pelos participantes nos que diz respeito às ações de gestão de 

equalizadora mostram que os gerentes se utilizam freqüentemente dessas ações para 

melhorar os resultados de suas atividades.  Isto vem ratificar a teoria do Gerente 

Equalizador  de que o administrador público brasileiro busca a conciliação entre o formal e 

o informal e entre a improvisação e a estrutura, condicionada no tempo e no espaço. 

 

 

4,7 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 1 10% 

Freqüentemente 5 50% 

De vez em quando 3 30% 

Muito Raramente 1 10% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 1 10% 

Freqüentemente 4 40% 

De vez em quando 4 40% 

Muito Raramente 1 10% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 3 30% 

Freqüentemente 2 20% 

De vez em quando 3 30% 

Muito Raramente 2 20% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 10 100% 

a) Compartilhar quadros de 
referência: são ações que 
levam à ampliação e ao 
compartilhamento de 
interpretação da realidade 
entre o observador (gerente) e 
o observado (superiores, 
pares, subordinados, 
parceiros, etc.), em diferentes 
áreas do conhecimento 

1- Com que freqüência você 
utiliza as ações de gestão 
equalizadora abaixo definidas 
para buscar maior 
desempenho nas atividades da 
macrofunção em análise: 

b) Explorar os limites da 
formalidade: são ações que 
exploram ao máximo os 
aspectos  positivos  de uma 
determinada norma ou 
regulamento, sem que se 
prendam aos ditames 
essencialmente técnicos, e que 
levam o gerente a tomar 
medidas para atingir melhores 
resultados 

c) Fazer o jogo da 
burocracia: são ações do 
gerente que têm como 
finalidade fazer gestões 
informais nos diversos 
escalões da burocracia, no 
sentido de buscar resultados 
que não seriam possíveis por 
meio de um processo formal 
burocrático 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 7 70% 

Freqüentemente 2 20% 

De vez em quando 1 10% 

Muito Raramente 0 0% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 2 20% 

Freqüentemente 7 70% 

De vez em quando 0 0% 

Muito Raramente 1 10% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 0 0% 

Freqüentemente 2 20% 

De vez em quando 5 50% 

Muito Raramente 2 20% 

Não Ocorrem 1 10% 

Total 10 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 2 22% 

Freqüentemente 5 56% 

De vez em quando 2 22% 

Muito Raramente 0 0% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 9 100% 

d) Induzir o envolvimento 
dos outros: são ações do 
gerente que induzam os 
escalões hierárquicos à uma 
predisposição para tomar 
iniciativas, decidir e inovar 

e) Promover a coesão 
interna: são ações efetuadas 
pelo gerente que visam criar 
um processo de integração 
tanto nas ligações verticais 
entre superior e subordinado, 
bem como pelas relações 
intergrupais horizontais 

f) Criar escudos contra a 
transgressão: são as ações 
realizadas e sinalizações 
emitidas pelos gerentes que 
possam criar um contraponto 
que vise uma nova ordem 
contrária à ordem vigente de 
transgressão em algum ponto 
da organização 

g) Superar restrições 
internas: são as ações 
realizadas pelos gerentes que 
visem superar a rigidez dos 
instrumentos de gestão 
formais, por meio da busca de 
soluções alternativas e 
inovadoras 
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• Grau de Importância da Utilização das Ações Equalizadoras para a Melhoria dos 

Resultados da Unidade Organizacional 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do grau de importância 

da utilização das ações de gestão equalizadora para a melhoria dos resultados da 

macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento é de 7,4. 

Escala 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

6.2.3 Macrofunção Produção de Radioisótopos 

a) Síntese da Análise dos Resultados 

• Na opinião da maioria dos gerentes, a macrofunção Produção de Radioisótopos 

apresenta um  desempenho de bom para muito bom. Todos os indicadores levantados 

na pesquisa de campo são bem avaliados, culminando com um desempenho total de 

7,8, em uma escala de 0 a 10. O que mais chamou atenção foi a ótima análise em 

relação à qualidade das ações empreendidas nesta macrofunção; 

• Todos os indicadores de diagnóstico da natureza da tarefa indicam que as atividades da 

macrofunção estão cercadas de alto grau de certeza, estabilidade e previsibilidade, 

apontando que o modelo organizacional mais adequado é o mecanicista. A variável 

mudança tecnológica é a única que sugere que a macrofunção requer também um 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 3 30% 

Freqüentemente 3 30% 

De vez em quando 2 20% 

Muito Raramente 2 20% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 10 100% 

h) Permitir o florescimento 
de estruturas: são as ações 
realizadas pelos gerentes que 
possibilitam o surgimento de 
estruturas informais, formadas 
a partir de um processo 
espontâneo dos desafios 
próprios da tarefa a ser 
cumprida 

7,4 
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pouco de organicidade; 

• Na avaliação dos participantes tanto a definição de objetivos e metas quanto a 

determinação na alocação dos recursos orçamentários tendem para um modelo de 

gestão mais centralizado na alta administração. Ao contrário das outras macrofunções, 

a centralização da definição de objetivos e da alocação de recursos se explica pela 

natureza da tarefa da macrofunção, pois o nível de atividade na produção de 

radioisótopos é totalmente dependente dos recursos financeiros que são alocados, em 

razão do alto custo dos insumos que são utilizados para a fabricação dos radioisótopos 

e radiofármacos; 

• A modelagem da dimensão informação e processo decisório encontra-se congruente 

com a natureza da atividade da macrofunção. Existe um planejamento bem definido e 

com instrumentos de acompanhamento, o desempenho enfatiza a eficiência e é 

controlado freqüentemente e os mecanismos de coordenação das relações entre as 

unidades são preponderantemente formais; 

• Na dimensão sistema de recompensas e pessoas os dados demonstraram que é 

necessária uma equipe de profissionais altamente qualificada para lidar com a 

tecnologia que envolve as atividades. Além disso, nas perspectivas dos gerentes todas 

as variáveis estão bem modeladas e contribuem de forma considerável para o alcance 

dos resultados da macrofunção; 

• As ações de gestão equalizadora são freqüentemente utilizadas pelos gerentes da 

macrofunção Produção de Radioisótopos para buscar maior desempenho nas 

atividades. Esta avaliação é interessante, pois mostra que mesmo na gestão de ações 

inseridas em um modelo mais mecanicista existe a necessidade de utilização das ações 

equalizadoras; 

• Adiante é apresentado um mapa consolidado, conforme Figura 28, com os principais 

resultados quantitativos do diagnóstico da macrofunção Produção de Radioisótopos: 
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Figura 28 – Mapa consolidado dos resultados da macrofunção Produção de Radioisótopos 

 

b) Análise do Desempenho Organizacional 

O objetivo desta parte da análise sobre a modelagem organizacional da macrofunção 

Produção de Radioisótopos é a avaliação do desempenho organizacional ao examinar 

questões referentes à eficiência, à capacidade de adaptação, à flexibilidade, à eficácia e à 

efetividade dessa macrofunção. 

 

• Eficiência 

Para efeito desta análise considera-se eficiência como a relação entre os resultados obtidos 

e os recursos utilizados. Para os participantes a qualidade e o nível de eficiência das 
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atividades da macrofunção estão entre alto e muito alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Adaptação 

Esta análise mede a capacidade de antecipar problemas e solucioná-los satisfatoriamente 

adaptando-se às mudanças ambientais. Os resultados para esta variável mostram que a 

macrofunção possui preocupação com a antecipação de problemas e se mantém atualizada 

em relação às mudanças ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixa 0 0% 

Baixa 1 17% 

Razoável 0 0% 

Alta 4 67% 

Muito Alta 1 17% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 1 17% 

Razoável 0 0% 

Alto 2 33% 

Muito Alto 3 50% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Praticamente não há 
preocupação com 

previsões 
1 17% 

É feito um trabalho precário 
em termos de antecipação 

0 0% 

É feito um trabalho 
razoável 0 0% 

É feito um bom trabalho 5 83% 

É feito um trabalho 
excelente de antecipação 

de problemas 
0 0% 

Total 6 100% 

1. Quanto à qualidade das 
atividades da macrofunção em 
análise, pode-se afirmar que é: 

2. Qual o nível de eficiência 
das atividades desempenhadas 
na macrofunção em análise? 
Ou seja, qual a relação entre 
os resultados obtidos e os 
recursos utilizados? 

3. Qualifique a gestão da 
macrofunção em análise no 
que se refere à antecipação de 
problemas que possam surgir, 
no sentido de evitá-los ou 
minimizar seus efeitos. 
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• Flexibilidade 

Analisa a capacidade de adequação às contingências momentâneas e retorno ao equilíbrio. 

Nesta variável houve uma significativa dispersão de opiniões, o que pode revelar que 

existem contextos diferenciados quanto à capacidade de resposta da macrofunção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eficácia 

 A análise da eficácia busca verificar a capacidade de alcançar objetivos organizacionais 

num determinado período de tempo. Para a totalidade dos participantes o nível de eficácia 

está entre razoável e alto. 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Não vem se atualizando 0 0% 

O processo de atualização 
é muito lento 1 17% 

O processo de atualização 
é razoável 1 17% 

Tem se mantido atualizada 3 50% 

A macrofunção cria e adota 
novas tecnologias 1 17% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixa 0 0% 

Baixa 1 17% 

Razoável 2 33% 

Alta 2 33% 

Muita Alta 1 17% 

Total 6 100% 

4. De tempos em tempos são 
descobertas novas formas de 
se organizar o trabalho e 
novos equipamentos e 
técnicas são desenvolvidas no 
sentido de torná-lo mais eficaz 
e eficiente. Até que ponto a 
macrofunção em análise vem 
se mantendo atualizada em 
relação à  essas mudanças? 

5. De tempos em tempos, 
ocorrem emergências tais 
como os programas de 
contenção de despesas, 
catástrofes ou calamidades, 
mudanças de cronograma ou 
colapsos no fluxo de trabalho. 
Quando tais emergências 
ocorrem, causam sobrecarga 
de trabalho. Qual a capacidade 
de resposta da macrofunção 
em análise? 
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• Efetividade 

A efetividade busca analisar a capacidade de atender as expectativas e necessidades da 

sociedade. Para 67% dos gerentes os resultados das ações da macrofunção atendem em 

muito as necessidades da sociedade. 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Grau de Desempenho Global da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do grau de desempenho 

global da macrofunção Produção de Radioisótopos é de 7,8. 

 

Escala 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 0 0% 

Razoável 3 50% 

Alto 3 50% 

Muito Alto 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito pouco 0 0% 

Pouco 0 0% 

Razoavelmente 2 33% 

Muito 4 67% 

Totalmente 0 0% 

Total 6 100% 

6. Em que grau os objetivos 
estabelecidos para a 
macrofunção em análise são 
alcançados? 

7. Em que medida os serviços 
prestados pela macrofunção 
em análise têm contribuído 
para o atendimento das 
demandas sociais? 

7,8
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c) Análise da Dimensão Tarefa 

 O objetivo desta parte da análise sobre a modelagem organizacional da macrofunção 

Produção de Radioisótopos é avaliar a tendência do tipo da natureza da atividade: 

mecanicista ou orgânica. Também é levantado o grau de certeza/incerteza da atividade da 

macrofunção, aqui entendido como a diferença entre a informação necessária ao 

desempenho da tarefa e aquela efetivamente disponível na organização. 

 

Os dados informados pelos participantes em relação ao diagnóstico da natureza das 

atividades da macrofunção indicam, como era de se esperar por se tratar de fabricação de 

produtos já desenvolvidos, que existe uma certa estabilidade e previsibilidade nas tarefas 

executadas, o que é um indicativo de que o modelo organizacional mais apropriado para 

esta macrofunção seja o mecânico. Entretanto, como os gerentes atribuíram como 

moderado para acelerado o ritmo das mudanças nas tecnologias de operação da 

macrofunção e explicitaram uma percepção de que o grau do nível de certeza/incerteza está 

entre 2 e 3, conclui-se que a modelagem organizacional para as atividades da macrofunção 

de Produção de Radioisótopos deve possuir elementos principais do modelo mecanicista e 

em alguns contextos mais pontuais o modelo orgânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sempre os mesmos 0 0% 

Freqüentemente são os 
mesmos 5 83% 

Freqüentemente são 
diferentes 1 17% 

Sempre diferentes 0 0% 

Total 6 100% 

1. Até que ponto as 
similaridades das situações 
cotidianas, problemas ou 
assuntos inerentes à 
macrofunção em análise são 
os mesmos? 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito raramente 0 0% 

Ocasionalmente 6 100% 

Com muita freqüência 0 0% 

Constantemente 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 0 0% 

Freqüentemente 0 0% 

De vez em quando 4 67% 

Muito raramente 2 33% 

Não ocorrem praticamente 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 0 0% 

Freqüentemente 0 0% 

De vez em quando 1 17% 

Muito raramente 5 83% 

Não ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito acelerado 0 0% 

Acelerado 3 50% 

Moderado 3 50% 

Lento 0 0% 

Muito lento 0 0% 

Total 6 100% 

2. Com que freqüência 
aparecem situações 
excepcionais de trabalho no 
âmbito da macrofunção em 
análise requerendo, para sua 
solução, métodos ou 
procedimentos 
substancialmente diferentes? 
 

3. Com que freqüência 
ocorrem mudanças nos 
valores, hábitos e preferências 
dos usuários que afetem o 
desenvolvimento das 
atividades da macrofunção em 
análise? 

4. Com que freqüência 
ocorrem mudanças na 
legislação e nas normas que 
afetem as operações da 
macrofunção em análise? 

5. O ritmo das mudanças nas 
tecnologias de operação ou de 
serviço referentes à 
macrofunção em análise é: 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muita dificuldade 0 0% 

Dificuldade 3 50% 

Normalidade 1 17% 

Facilidade 2 33% 

Muita facilidade 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Imediato 1 17% 

Curto 3 50% 

Médio 1 17% 

Longo 1 17% 

Muito longo 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Grande 1 17% 

Razoável 4 67% 

Limitada 1 17% 

Total 6 100% 

6. Com que facilidade a 
macrofunção tem acesso a 
insumos materiais e 
equipamentos necessários ao 
desempenho de sua atividade: 

7. Qual é o prazo para 
obtenção dos resultados 
relativos ao trabalho 
desenvolvido na macrofunção 
em análise? 

8. Qual é o grau de 
disponibilidade, clareza e 
precisão das informações 
necessárias ao desempenho 
das atividades da macrofunção 
em análise? 
 

a. Disponibilidade 
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• Grau de Certeza/Incerteza das Atividades da Macrofunção 

1 2 3 4 5 

 
Freqüência 

  3 1  2   

 
Percentual 

  50% 17% 33%   

 

d) Análise da Dimensão Estrutura 

Nesta parte da análise são focalizadas as principais variáveis que configuram o arranjo 

organizacional atualmente vigente na macrofunção Produção de Radioisótopos, 

examinando-se a centralização/descentralização, a delegação, a departamentalização e a 

normatização e procedimentos. 

 

• Centralização/Descentralização 

A análise do grau de centralização/descentralização é verificada por meio de como são 

tomadas as decisões sobre um conjunto de aspectos que caracterizam a dinâmica 

organizacional da macrofunção. 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muita 1 17% 

Razoável 4 67% 

Pouca 1 17% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Alta 2 33% 

Média 3 50% 

Baixa 1 17% 

Total 6 100% 

b. Clareza  
 

c. Precisão 
 

Certeza absoluta Incerteza absoluta 
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Do conjunto de aspectos que caracterizam a dinâmica organizacional da macrofunção em 

relação ao grau de centralização/descentralização, a maioria das respostas aponta que as 

tomadas de decisões são descentralizadas, com exceção para as variáveis de definição de 

objetivos e determinação de recursos orçamentários, as quais estão mais centralizadas na 

alta administração.  Essa avaliação é coerente com a natureza da tarefa da macrofunção, 

pois a definição de objetivos para estas atividades é totalmente dependente do nível de 

recursos orçamentários que é alocado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 2 33% 

2 0 0% 

3 1 17% 

4 2 33% 

5 1 17% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 1 17% 

2 3 50% 

3 1 17% 

4 0 0% 

5 1 17% 

Total 6 100% 

1. Numa escala de 1 a 5, onde 
5 representa a centralização de 
decisões na alta administração 
da organização e 1 a 
localização dos centros de 
decisão próximos das 
unidades de execução, indique 
o grau de descentralização da 
macrofunção em análise, com 
relação aos itens abaixo: 

a. Definição de objetivos e 
metas da macrofunção 

b. Estabelecimento de normas 
e procedimentos para executar 
o trabalho 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 2 33% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 1 17% 

5 3 50% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 3 50% 

2 1 17% 

3 2 33% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 2 33% 

2 2 33% 

3 1 17% 

4 1 17% 

5 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

1 2 33% 

2 1 17% 

3 2 33% 

4 1 17% 

5 0 0% 

Total 6 100% 

c. Determinação dos recursos 
orçamentários a serem 
alocados 

d. Distribuição das tarefas a 
serem desempenhadas pelos 
empregados 

e. Iniciativa para modificar 
rotinas e procedimentos 

f. Iniciativa para propor 
projetos visando o melhor 
desempenho da Macrofunção 
em análise 
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• Delegação 

Esta parte analisa a freqüência com que é permitido às chefias da unidade organizacional 

tomarem decisões sobre o trabalho a ser realizado. Os dados apresentados pelos 

participantes indicam que as unidades descentralizadas com freqüência tomam as decisões 

sobre as atividades e possuem grande autonomia para estabelecer normas e procedimentos 

para executar o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Departamentalização 

A análise da departamentalização refere-se à divisão das unidades de uma organização. 

Como esta divisão pode ocorrer segundo alguns critérios, pretende-se verificar a 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sempre 2 33% 

Geralmente 2 33% 

Algumas vezes 2 33% 

Excepcionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sempre 3 50% 

Geralmente 2 33% 

Algumas vezes 0 0% 

Excepcionalmente 1 17% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

2. Com que freqüência é 
permitido à sua unidade 
organizacional tomar decisões 
sobre as atividades da 
macrofunção em análise? 

a. Estabelecer normas e 
procedimentos para executar 
as atividades 

b. Definir objetivos e metas do 
seu trabalho 
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pertinência ou não destes critérios para as atividades da macrofunção. Os gerentes 

apontaram que a melhor forma de divisão das unidades é a por função. Entretanto, não 

existe um posicionamento de tendência no que se refere a uma possível construção de 

modelo apoiada no critério de cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Normatização e Procedimentos 

Nesta variável o objetivo é verificar o número de regras escritas existentes para auxiliar o 

desempenho das atividades fundamentais da macrofunção. Os dados apresentados estão 

compatíveis com a natureza da tarefa mecanicista, pois apontam para um número bastante 

considerável de regras escritas e que orientam com especificidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Por Função - Pertinente 4 67% 

Por Função - Não 
Pertinente 2 33% 

Total 6 100% 

Por Cliente - Pertinente 3 50% 

Por Cliente - Não 
Pertinente 3 50% 

Total 6 100% 

Por Região - Pertinente 2 33% 

Por Região - Não 
Pertinente 4 67% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Nenhuma 0 0% 

Um pequeno número 1 17% 

Um número bastante 
considerável 3 50% 

Um grande número 2 33% 

Total 6 100% 

3. Tomando como perspectiva 
a atividade da macrofunção 
em análise, indique a 
pertinência ou não de cada 
critério de 
departamentalização para o 
alcance de maiores padrões de 
eficiência, eficácia e 
efetividade da macrofunção 
em análise 

4. Existem regras escritas para 
auxiliar o desempenho das 
atividades fundamentais da 
macrofunção em análise? 
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• Grau de Contribuição da Atual Modelagem da Dimensão Estrutura para o 

Alcance dos Resultados da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do nível de contribuição 

da atual modelagem desta dimensão para o alcance dos resultados da macrofunção 

Produção de Radioisótopos é de 7,5. 

Escala 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

e) Análise da Dimensão Informação e Processo Decisório 

O objetivo desta parte da análise é focalizar o modelo organizacional da macrofunção 

Produção de Radioisótopos, por meio da consideração dos mecanismos de decisão e 

informação. Para isto, são abordados os temas de planejamento, controle, coordenação e as 

relações entre as unidades que compõem a macrofunção. 

 

• Planejamento 

Neste tema busca-se analisar o esforço de planejamento que é realizado nas ações no 

âmbito da macrofunção. Os dados informados mostram que o processo de planejamento da 

macrofunção visa o longo prazo, com revisões periódicas e com mecanismo de 

comunicação.  

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

De maneira muito ampla 1 17% 

Com certo grau de amplitude 1 17% 

Com especificidade 3 50% 

Com muita especificidade 1 17% 

Total 6 100% 

5. Como tais regras e 
procedimentos orientam o 
desempenho das atividades 
fundamentais da macrofunção 
em análise? 

7,5
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• Controle 

Nesta parte são analisadas a tendência dos critérios de desempenho e a existência e 

natureza do controle das ações no âmbito da macrofunção. É consenso entre os 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 6 100% 

Não 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 6 100% 

Não 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 3 50% 

Não 3 50% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 6 100% 

Não 0 0% 

Total 6 100% 

a. Existe um plano contínuo 
de tempo orientando as ações 
em longo prazo (tri-anual, 
qüinqüenal etc.) 
 

b. O plano é preparado/revisto 
periodicamente               

c. O plano cobre todas as 
atividades desenvolvidas no 
âmbito da macrofunção 

d. Existe a preocupação de 
que as decisões tomadas 
quanto ao planejamento das 
ações sejam comunicadas e 
tenham legitimidade no 
âmbito da macrofunção 
 

1. Quanto ao esforço de 
planejamento das ações no 
âmbito da macrofunção em 
análise, observa-se que: 
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participantes que os critérios de desempenho tendem a ser específicos e enfatizam a 

eficiência, com vários pontos de controle e de avaliação de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Os critérios de 
desempenho tendem a ser 
específicos e enfatizam a 
eficiência. Há vários pontos 
de controle e os resultados 
são checados com 
freqüência 

6 100% 

Os critérios de 
desempenho tendem a 
salientar indicadores 
marcantes mais globais. 
Há poucos pontos de 
controle e os resultados 
não são checados 
freqüentemente 

0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 5 83% 

Não 1 17% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 4 80% 

Não 1 20% 

Total 5 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Sim 1 20% 

Não 4 80% 

Total 5 100% 

2. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade 
da macrofunção em análise: 

a. Existem relatórios regulares 
sobre as ações desenvolvidas 

b. O propósito básico do 
controle é a captação de 
informações sobre o passado 

3. Quanto à existência e à 
natureza do controle das ações 
no âmbito da macrofunção em 
análise, pode-se afirmar que: 

c. Os relatórios tendem a ser 
uma rotina, com um fim em si 
mesmo 
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• Coordenação 

Nesta variável o objetivo é levantar quais são os principais mecanismos de coordenação 

das relações entre as diferentes unidades organizacionais que participam nas atividades da 

macrofunção. Os dados levantados apontam que os principais mecanismos de coordenação 

são os formais: políticas, normas e procedimentos e relatórios, manuais, cronogramas e 

previsões. Estes dados são congruentes com a natureza da tarefa mecanicista. Existe, ainda, 

um intenso esforço de coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Relações entre as Unidades que Compõem a Macrofunção 

Esta parte da análise busca refletir a distribuição das percepções quanto aos graus que 

melhor expressam as relações existentes entre as unidades organizacionais que compõem a 

macrofunção. 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Políticas, normas e 
procedimentos 5 28% 

Recurso à hierarquia 1 6% 

Simples contato direto 3 17% 

Relatórios, manuais, 
cronogramas e previsões 4 22% 

Grupos de trabalho ou 
comissões ad hoc 1 6% 

Sistema de informação 
computadorizado 3 17% 

Unidade formal de 
coordenação 1 6% 

Total 18 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito intenso 1 17% 

Intenso 4 67% 

Moderado 0 0% 

Pouco intenso 0 0% 

Nenhum esforço 1 17% 

Total 6 100% 

4. Indique os mecanismos de 
coordenação das relações 
entre as unidades 
organizacionais da 
macrofunção em análise 
 

5. Em que grau classificaria o 
esforço de coordenação, 
quanto à sua intensidade, entre 
as unidades organizacionais 
que executam as atividades da 
macrofunção em análise 
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Em todos os elementos em que se pode avaliar o grau das relações existentes entre as 

unidades organizacionais, os gerentes apontaram que existe um alto nível de 

relacionamento tanto no que se refere às relações produtivas quanto na parte de 

comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 0 0% 

Médio 1 17% 

Alto 3 50% 

Muito alto 2 33% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 1 17% 

Médio 0 0% 

Alto 4 67% 

Muito alto 1 17% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 1 17% 

Baixo 0 0% 

Médio 1 17% 

Alto 3 50% 

Muito alto 1 17% 

Total 6 100% 

a. Cumprimento dos 
compromissos acordados 

b. Relações produtivas e 
satisfatórias 

c. Esforço gasto no 
desenvolvimento das relações 
entre unidades 

6. Assinale o grau que melhor 
expresse as relações existentes 
entre as unidades 
organizacionais que compõem 
a macrofunção em análise 
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• Grau de Contribuição da Atual Modelagem da Dimensão Informação e Processo 

Decisório para o Alcance dos Resultados da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do nível de contribuição 

da atual modelagem desta dimensão para o alcance dos resultados da macrofunção 

Produção de Radioisótopos é de 7,7. 

Escala 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 1 17% 

Baixo 0 0% 

Médio 1 17% 

Alto 2 33% 

Muito alto 2 33% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 1 17% 

Médio 3 50% 

Alto 0 0% 

Muito alto 2 33% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 1 17% 

Baixo 0 0% 

Médio 4 67% 

Alto 0 0% 

Muito alto 1 17% 

Total 6 100% 

d. Conhecimento mútuo de 
objetivos, metas e 
procedimentos 

e. Participação em decisões 
comuns 

f. Freqüência das 
comunicações 

7,7 
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f) Análise da Dimensão Sistema de Recompensas e Pessoas 

Nesta parte, analisa-se o modelo organizacional da macrofunção Produção de 

Radioisótopos sob o ponto de vista da utilização e profissionalização das pessoas e do 

clima organizacional relativo à motivação e ao gerenciamento de pessoal.  

 

• Profissionalização 

Este item pretende analisar o grau de qualificação profissional exigido para o trabalho com 

as tecnologias envolvidas nas atividades da macrofunção. A percepção de consenso é que a 

tecnologia utilizada na macrofunção requer pessoal altamente qualificado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Treinamento e Desenvolvimento 

O objetivo desta análise é verificar que tipo de programa de desenvolvimento é aplicado 

aos empregados envolvidos nas atividades da macrofunção. Nesta variável houve uma 

significativa dispersão quanto ao tipo de programa de desenvolvimento aplicado na 

macrofunção. Enquanto 50% dos pesquisados informaram que os treinamentos abordam 

exclusivamente conhecimento e habilidade de natureza técnica, outros 50% apontaram que, 

além disso, os programas também tratam de valores e comportamentos cooperativos. 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Altamente qualificado 6 100% 

Qualificado 0 0% 

Semi-qualificado 0 0% 

Pouco qualificado 0 0% 

Sem qualificação 0 0% 

Total 6 100% 

1. Em relação às tecnologias 
envolvidas nas atividades da 
macrofunção em análise, elas 
requerem pessoal: 
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 Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Conhecimento e habilidade 
de natureza técnica e 

administrativa 
3 50% 

Valores e comportamentos 
orientados para a 

cooperação 
 0% 

O equilíbrio entre 
conhecimentos e 

habilidades técnicas e 
administrativas bem como 
valores e comportamentos 

cooperativos 

3 50% 

Total 6 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Motivação 

Aqui é realizada uma análise em relação ao nível de motivação do empregado no aspecto 

do desenvolvimento profissional. A maioria dos gerentes indicou que o grau  de satisfação 

dos empregados em relação ao desenvolvimento profissional está entre razoável e alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Capacidade elevada 0 0% 

Capacidade considerável 2 33% 

Capacidade razoável 2 33% 

Alguma capacidade 2 33% 

Nenhuma 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito baixo 0 0% 

Baixo 1 17% 

Razoável 3 50% 

Alto 1 17% 

Muito alto 1 17% 

Total 6 100% 

2. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade. 
Os programas de 
desenvolvimento de 
empregados (subordinados 
e/ou chefias) contemplam 
prioritariamente: 

3. Qual é a capacidade de 
rodízio na utilização dos 
recursos humanos da 
macrofunção em análise? 
 

4. Qual é o grau de satisfação 
dos empregados da 
macrofunção em análise em 
relação à perspectiva de 
desenvolvimento profissional? 
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• Análise e Desempenho do Empregado 

Nesta parte da análise examina-se o modelo do sistema de avaliação de desempenho do 

empregado e os objetivos que se busca alcançar com este instrumento. Nesta variável 

organizacional houve uma total dispersão de opinião. Enquanto 50% dos pesquisados 

informaram que a avaliação do empregado está estruturada em cima de padrões sujeitos a 

interpretação, a outra metade indicou que a avaliação é centrada nas atividades e voltada 

para resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

A promoção ou não do 
empregado 2 33% 

A indicação de metas, 
possibilitando o 

desenvolvimento do 
empregado e o 

estabelecimento de um 
processo de auto-avaliação 

4 67% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

A avaliação dos 
empregados é feita com 
base em descrições de 

cargo muito específica, em 
padrões de desempenho 

bem definidos e em 
técnicas orientadas para o 

cotidiano 

0 0% 

A avaliação dos 
empregados é feita com 
base em descrições de 

cargo mais amplas e em 
padrões de desempenho 

passíveis de interpretação 

3 50% 

A avaliação é centrada nas 
atividades desempenhadas 
pelo empregado e voltada 

para resultados 

3 50% 

Total 6 100% 

5. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade 
da macrofunção em análise: 

6. Os instrumentos de 
avaliação de desempenho 
favorecem principalmente: 
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• Liderança e Supervisão 

Nesta parte da análise é verificado o tipo de relação existente entre chefia e subordinado, 

buscando definir no que esta relação está baseada. A maioria dos gerentes indicou que a 

supervisão orienta-se para as tarefas, o que é congruente com a natureza da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sistema de Recompensas 

Este item tem a finalidade de apurar como é o processo de recompensas e punições dos 

empregados envolvidos nas atividades da macrofunção. Observou-se que o sistema de 

recompensa está estruturado exclusivamente em ganho salarial, com raras punições. 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

A supervisão de chefias 
subalternas e/ou 
empregados é 

desempenhada com 
relativo rigor e orienta-se 

fundamentalmente para as 
tarefas, embora os fatores 

humanos não sejam 
negligenciados 

4 67% 

A supervisão de chefias 
subalternas e/ou 
empregados é 

desempenhada de forma 
fluida, com ampla 

delegação e orienta-se 
fundamentalmente para as 
relações interpessoais e 

intergrupais 

0 0% 

A supervisão de chefias 
subalternas e/ou 
empregados é 

desempenhada de forma 
rigorosamente equilibrada 

no que diz respeito à 
orientação para a tarefa e 

para as pessoas 

2 33% 

Total 6 100% 

7. Indique a afirmação que 
melhor descreve a realidade 
da macrofunção em análise 
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• Grau de Contribuição da Atual Modelagem da Dimensão Sistema de 

Recompensas e Pessoas para o Alcance dos Resultados da Macrofunção 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do nível de contribuição 

da atual modelagem desta dimensão para o alcance dos resultados da macrofunção 

Produção de Radioisótopos é de 7,2. 

Escala 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

g) Análise das Ações Equalizadoras 

Esta última parte da análise focaliza a freqüência com que ações de gestão equalizadora 

são utilizadas pelos gestores da macrofunção Produção de Radioisótopos, para que se 

possa avaliar a importância deste tipo de intervenção nas atividades. Para isto, examinam-

se as seguintes ações: compartilhar quadros de referência, explorar os limites da 

formalidade, fazer o jogo da burocracia, induzir o envolvimento dos outros, promover a 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Ênfase em punições e 
medidas disciplinares. 
Obediência estrita aos 
regulamentos internos. 
Raras recompensas, de 

cunho estritamente salarial 

0 0% 

Ênfase em punições e 
medidas disciplinares, mas 

com menor grau de 
arbitrariedade. 

Recompensas salariais 
mais freqüentes 

0 0% 

Ênfase nas recompensas 
materiais, principalmente 
salários. Raras punições 

6 100% 

Total 6 100% 

8. Indique a situação que 
melhor caracteriza o sistema 
de recompensas adotado nas 
unidades que compõem a 
macrofunção em análise: 
 

7,2 
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coesão interna, criar escudos contra a transgressão, superar restrições internas e permitir o 

florescimento de estruturas. 

 

Os resultados apresentados pelos participantes, no que diz respeito às ações de gestão 

equalizadora, mostram que os gerentes se utilizam freqüentemente dessas ações para 

melhorar os resultados de suas atividades.  Isto vem mostrar que mesmo quando a 

modelagem organizacional está bem formatada, existe o uso freqüente das ações de gestão 

equalizadora pelos gestores públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 2 33% 

Freqüentemente 2 33% 

De vez em quando 0 0% 

Muito Raramente 1 17% 

Não Ocorrem 1 17% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 1 17% 

Freqüentemente 3 50% 

De vez em quando 1 17% 

Muito Raramente 1 17% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

a) Compartilhar quadros de 
referência: são ações que 
levam à ampliação e ao 
compartilhamento de 
interpretação da realidade 
entre o observador (gerente) e 
o observado (superiores, 
pares, subordinados, 
parceiros, etc.), em diferentes 
áreas do conhecimento 

1- Com que freqüência você 
utiliza as ações de gestão 
equalizadora abaixo definidas 
para buscar maior 
desempenho nas atividades da 
macrofunção em análise: 

b) Explorar os limites da 
formalidade: são ações que 
exploram ao máximo os 
aspectos  positivos  de uma 
determinada norma ou 
regulamento, sem que se 
prendam aos ditames 
essencialmente técnicos, e que 
levam o gerente a tomar 
medidas para atingir melhores 
resultados 
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Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 3 50% 

Freqüentemente 0 0% 

De vez em quando 3 50% 

Muito Raramente 0 0% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 3 50% 

Freqüentemente 1 17% 

De vez em quando 1 17% 

Muito Raramente 1 17% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 2 33% 

Freqüentemente 2 33% 

De vez em quando 2 33% 

Muito Raramente 0 0% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 0 0% 

Freqüentemente 3 50% 

De vez em quando 1 17% 

Muito Raramente 2 33% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

c) Fazer o jogo da 
burocracia: são ações do 
gerente que têm como 
finalidade fazer gestões 
informais nos diversos 
escalões da burocracia, no 
sentido de buscar resultados 
que não seriam possíveis por 
meio de um processo formal 
burocrático 

d) Induzir o envolvimento 
dos outros: são ações do 
gerente que induzam os 
escalões hierárquicos á uma 
predisposição para tomar 
iniciativas, decidir e inovar 

e) Promover a coesão 
interna: são ações efetuadas 
pelo gerente que visam criar 
um processo de integração 
tanto nas ligações verticais 
entre superior e subordinado, 
bem como pelas relações 
intergrupais horizontais 

f) Criar escudos contra a 
transgressão: são as ações 
realizadas e sinalizações 
emitidas pelos gerentes que 
possam criar um contraponto 
que vise uma nova ordem 
contrária à ordem vigente de 
transgressão em algum ponto 
da organização 
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• Grau de Importância da Utilização das Ações Equalizadoras para a Melhoria dos 

Resultados da Unidade Organizacional 

Em uma escala de 0 a 10, os gerentes indicaram que a média geral do grau de importância 

da utilização das ações de gestão equalizadora para a melhoria dos resultados da 

macrofunção Produção de Radioisótopos é de 7,8. 

Escala 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

6.2.4 Considerações Finais sobre a 2ª Fase da Pesquisa 

O levantamento feito junto aos principais gestores das macrofunções Licenciamento e 

Fiscalização, Pesquisa e Desenvolvimento e Produção de Radioisótopos indicou que é 

necessário melhorar a modelagem das diversas dimensões organizacionais para atingir um 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 3 50% 

Freqüentemente 2 33% 

De vez em quando 0 0% 

Muito Raramente 1 17% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

Grau de Medida Freqüência  Percentual  

Muito freqüentemente 2 33% 

Freqüentemente 3 50% 

De vez em quando 0 0% 

Muito Raramente 1 17% 

Não Ocorrem 0 0% 

Total 6 100% 

g) Superar restrições 
internas: são as ações 
realizadas pelos gerentes que 
visem superar a rigidez dos 
instrumentos de gestão 
formais, por meio da busca de 
soluções alternativas e 
inovadoras 

h) Permitir o florescimento 
de estruturas: são as ações 
realizadas pelos gerentes que 
possibilitam o surgimento de 
estruturas informais, formadas 
a partir de um processo 
espontâneo dos desafios 
próprios da tarefa a ser 
cumprida 

7,8 
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maior grau de desempenho. As diferenças existentes entre as naturezas das tarefas das 

macrofunções da CNEN, de um lado, e estruturas e mecanismo de gestão, do outro, 

comprometem o alcance de níveis maiores de eficiência, eficácia e efetividade, passíveis 

de viável e desejável incremento, não obstante a modelagem de algumas variáveis 

organizacionais serem consideradas satisfatórias. 

 

Assim, entende-se que é necessário buscar a adequação das estruturas e mecanismos de 

gestão à realidade da diversificação da missão da CNEN, o que poderá vir a reduzir uma 

dependência maior de ações de gestão equalizadora. Para isto, uma revisão do modelo 

organizacional da instituição pode e deve ser feita de forma a abrir opções futuras de 

mudanças organizacionais significativas, que envolvam soluções diferenciadas para 

macrofunções organizacionais diferentes.  

 

A constatada diversificação das atividades, em sua natureza, espaços geográficos, relação 

com o ambiente e requerimentos de recursos tecnológicos e humanos, impõem um modelo 

organizacional mais diferenciado. 

 

Esse novo modelo organizacional diferenciado aqui proposto deve manter o atual nível de 

descentralização apontado pelos gerentes, ou seja, é importante continuar com a dispersão 

da capacidade de tomada de decisões e de execução de ações dentro da organização. O que 

se pretende explicitar é que é desejável e importante que a gestão das macrofunções 

continue sendo descentralizada, pois além de respeitar a história, a cultura e a identidade de 

cada Instituto e facilitar a permanente adaptação às mudanças no diferenciado meio 

ambiente de atuação da CNEN, a descentralização com autonomia gerencial e com 

responsabilização favorece a qualidade da tomada de decisões e a assunção de 

responsabilidades nos diferentes níveis da estrutura.  
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Entretanto, a questão da descentralização tangencia vários outros aspectos organizacionais, 

tais como a modelagem da estrutura, do sistema de planejamento, orçamento e controle, da 

informação e de pessoas que precisam ser melhorados para que efetivamente a 

descentralização não seja apenas um resultado puro e simples de aumento de delegação, 

como é hoje, mas sim uma forma de gestão consistente que possa contribuir para a 

melhoria do desempenho da organização como um todo.  

 

A modelagem da estrutura deve ser totalmente flexível e o modelo ideal de 

departamentalização deve atender aos objetivos finais diferenciados de cada macrofunção. 

A permanência de um modelo estrutural único para toda a organização é um erro, pois não 

atende ao critério de diferenciação tão necessário para uma instituição tão complexa como 

a CNEN e afeta o alcance dos resultados. Também no que se relaciona com a modelagem 

da estrutura, a diminuição dos níveis hierárquicos, com a simplificação da dimensão 

vertical da estrutura, deve ser colocada como prioridade, pois influencia diretamente no 

aumento da agilidade do processo decisório e na melhoria do fluxo de informações no que 

se refere aos objetivos, às metas, às estratégias e às políticas da organização. 

 

Também a modelagem do atual sistema de planejamento e controle requer um modelo 

mais adequado em função de diversos elementos que foram diagnosticados na pesquisa de 

campo. Em primeiro lugar, os dados levantados apontam para a inexistência de orientações 

estratégicas, com a falta de definição por parte da alta administração da CNEN das 

diretrizes e metas institucionais.  Assim, o sistema de planejamento deve se adequar no 

sentido de criar mecanismos que permitam estabelecer critérios para  a definição por parte 

da alta administração dos objetivos estratégicos. Desta forma, o sistema de planejamento 

estará contribuindo para a ampliação da capacidade de adaptação às transformações 
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econômicas, políticas e sociais que afetam a atuação da CNEN, como também para 

direcionar as ações descentralizadas sem perder a unidade de ação da organização, 

minimizando os riscos de comportamento estanque. 

 

No mesmo sentido, a gestão orçamentária centralizada só tem fundamento se for utilizada 

como um mecanismo para estabelecer a interface entre as prioridades estratégicas 

institucionais e o plano de trabalho de cada Instituto, o qual será o executor das atividades 

que contribuirão para os objetivos globais. Pelos resultados apontados na pesquisa, hoje a 

gestão orçamentária é um mero instrumento de pulverização de recursos, no qual o 

importante não é o amanhã e sim o ontem, pois está baseado no passado, em séries 

históricas e não na visão de futuro. Além disso, considera-se que sejam significativamente 

ampliados os níveis de participação e de negociação na formulação, análise e controle de 

todo o processo orçamentário-financeiro da CNEN. 

 

A modelagem do sistema de controle deve estar baseada na idéia de “contratualização”.  

Com uma gestão descentralizada, com orientações estratégicas bem definidas e com amplo 

conhecimento da base gerencial, em essência o controle deve se constituir em um processo 

pelo qual a alta administração da CNEN se certifique de que as decisões e ações 

previamente contratadas em um plano de trabalho sejam tomadas pelos responsáveis pela 

execução.  

 

Em resumo, o sistema de planejamento, controle e avaliação tem que ser estruturado de 

forma a contemplar integralmente a formulação de objetivos estratégicos institucionais, a 

sistematização dos propósitos operacionais em diferentes níveis de complexidade para 

orientar a alocação de recursos e a avaliação de desempenho quanto às ações 

programáticas e quanto à gestão das diferentes unidades organizacionais da CNEN. 
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A modelagem do sistema de informação também se defronta com o desafio da 

descentralização. Os dados levantados indicam que tanto o processo de coordenação 

quanto o de relações entre as unidades organizacionais necessitam de um modelo de 

informação que seja compatível com o atual nível de descentralização. Para isto, um 

modelo mais adequado deve ser estruturado observando as seguintes questões: a 

descentralização do processamento das informações deve ser feita sem que as mesmas 

percam a integridade; deve-se evitar a redundância e a duplicidade de informações; deve-se 

impedir a formação de nichos de informação, aos quais somente alguns privilegiados têm 

acesso; e o modelo de informações precisa ter elos adequados com o sistema de 

planejamento e controle. 

 

Na modelagem da dimensão sistema de recompensa e pessoas o que não se tem observado 

no modelo atual é a preocupação com  a descentralização da gestão e com a diferenciação 

das macrofunções. A natureza de tarefa distinta para cada macrofunção e as 

especificidades regionais e culturais de cada unidade descentralizada requerem 

mecanismos de capacitação, de motivação, de avaliação de desempenho, de recompensa e 

punição e de liderança e supervisão também diferenciados. 

 

A avaliação realizada pelos gerentes das macrofunções Licenciamento e Fiscalização e 

Pesquisa e Desenvolvimento em relação ao nível de contribuição da dimensão sistema de 

recompensa e pessoas para o desempenho organizacional é extremamente preocupante. As 

duas macrofunções têm como fator principal para o sucesso das suas atividades os recursos 

humanos, por isso necessitam, conforme apontado na pesquisa, de profissionais altamente 

qualificados. Com uma modelagem inadequada para esta dimensão, como é a situação 

atual, dificilmente estas macrofunções alcançarão um excelente desempenho, mesmo que 

as outras dimensões estejam adequadamente modeladas. 



 223 

Este capítulo mostrou os resultados e a análise da pesquisa de campo. Foi possível 

estabelecer o grau de participação de cada unidade organizacional nas macrofunções 

institucionais e o nível de interdependência de cada par de macrofunção. Também foi 

possível levantar qual é o desempenho de cada macrofunção, um diagnóstico das variáveis 

organizacionais, a natureza da atividade de cada macrofunção e a congruência entre as 

variáveis organizacionais e a natureza da atividade.  
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7 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Este capítulo expõe as conclusões obtidas da pesquisa. Como um trabalho acadêmico não 

se esgota em si mesmo, serão apresentadas sugestões para uma nova agenda de pesquisa. 

 

7.1 Conclusões 

Ao iniciar esta conclusão é importante fazer uma referência ao título da dissertação que foi 

o primeiro passo para demarcar o problema a ser investigado e o tipo de abordagem a ser 

adotado. O título Modelagem Organizacional da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN): da Crítica à Esperança mostra de forma clara o propósito do trabalho realizado 

nesta pesquisa no sentido, primeiro, de se realizar uma investigação onde o termo crítica é 

utilizado exatamente na sua definição literal, ou seja, significa separar, julgar. É um 

julgamento de mérito, fruto de uma atividade da razão.  Segundo, a palavra esperança é 

colocada no título para contrapor a uma racionalidade que por mais fundamentada que seja, 

sempre será passível de mudança, por meio de um processo de dedicação, competência e 

perseverança, acreditando sempre que algo é possível mesmo quando há indicações do 

contrário. Esse é o verdadeiro espírito desta dissertação. 

 

A suposição considerada a respeito do resultado da pesquisa indicava que a atual 

modelagem organizacional da CNEN dificultava o desempenho organizacional. Sem 

dúvida alguma, tanto a pesquisa documental quanto a pesquisa de campo foram 

consistentes no sentido de confirmar tal suposição de que realmente a atual modelagem 

organizacional da instituição dificulta o alcance de um grau melhor de desempenho. 

 

A história do desenvolvimento da energia nuclear no Brasil mostrou que a CNEN sempre 

esteve embebida em um forte processo de insulamento burocrático, o que a tornou uma 

organização com múltiplas e diferenciadas atribuições. Pela pesquisa documental realizada 
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é lícito presumir que o processo de insulamento tem um impacto direto na atual 

modelagem organizacional da CNEN, refletindo na sua atuação baseada na gestão auto-

orientada e na baixa inserção social e, conseqüentemente, afetando o desempenho 

organizacional. 

 

Para mudar esta realidade, esta pesquisa constatou que a CNEN precisa alterar sua forma 

de lidar com a sociedade. Necessita criar mecanismos de gestão que facilite a criação de 

um canal de expressão e articulação das demandas dos diversos setores do país. A 

efetividade e a legitimidade de uma ação pública só ocorrem se forem sustentadas por um 

processo  de participação e controle social. Para atingir esse ponto, este estudo mostrou que 

a CNEN precisa, antes de tudo, transformar profundamente a composição, as idéias e a 

postura da Comissão Deliberativa. Uma nova modelagem desse órgão máximo deve 

irromper com o objetivo de incorporar representantes do governo, das universidades e do 

setor privado. Este é  o primeiro passo para embeber as atividades da CNEN com as 

demandas da sociedade. 

 

Da mesma forma, o insulamento da atividade da energia nuclear no país concentrou na 

CNEN inúmeras atribuições com natureza de tarefa diversa, com relação com ambiente 

diferenciada e com distintas formas de atuação dentro das funções de Estado. Com este 

leque de atribuições tão variado que exige ações como produzir, licenciar, fiscalizar, 

formar, pesquisar e desenvolver, pode-se concluir também que é muito difícil que uma 

única modelagem possa atender a todas as especificidades de cada macrofunção, o que 

torna penoso a busca de um melhor desempenho. 

 

Outro ponto importante do desenvolvimento da CNEN que foi analisado e que interfere 

diretamente na modelagem organizacional é a maneira pela qual se deu a atual 
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configuração do sistema CNEN, ou seja, a história da integração dos diversos componentes 

organizacionais. Como foi visto, a maioria dos institutos de pesquisa nasceu em lugares 

diferentes, com identidade e cultura organizacional própria, e durante suas existências 

tiveram vinculações funcionais variadas, em função do tipo de política pública que o 

governo federal adotava para o setor nuclear. Desta forma, é importante concluir que a 

CNEN não é uma organização, mas sim um sistema interorganizacional. Este 

entendimento é fundamental, pois a atual modelagem da CNEN está baseada na lógica de 

que a instituição existe como se fosse um ente único, e isso sem dúvida está interferindo no 

desempenho organizacional. 

 

Ao olhar a CNEN como um sistema interorganizacional toda a lógica de modelagem muda. 

O que se constatou nesta pesquisa é que para que uma rede alcance o desempenho 

esperado é necessário possuir elementos de comportamento coletivo, sendo que o principal 

é a prevalência dos objetivos coletivos sobre os de interesse individual.  Caso ao contrário, 

não se justifica manter as organizações dentro de um sistema, pois isto apenas levaria ao 

desperdício de recursos e energia para desenvolver e manter um relacionamento muito 

pouco produtivo. Assim, a conclusão que se chega é que é preciso estabelecer antes de 

tudo quais são as orientações estratégias da CNEN e qual será a participação de cada 

componente organizacional nessa estratégia. Só desta forma, será possível definir o modelo 

mais adequado para a CNEN, ou seja, continuar como um sistema ou deixar que cada 

organização busque seu próprio caminho. 

 

Os estudos realizados nesta dissertação também permitem concluir que a constatação feita 

anteriormente não pode ser aplicada à macrofunção Licenciamento e Fiscalização por 

quatro motivos principais: primeiro porque as atribuições da macrofunção sempre 

estiveram sob a responsabilidade da CNEN; segundo porque a unidade responsável por 
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essas atividades sempre esteve dentro da instituição, independentemente da política nuclear 

que era adotada pelo governo federal; terceiro porque esta unidade nunca possuiu 

autonomia administrativa, com toda a sua gestão sendo realizada por órgãos com outra 

subordinação; e finalmente porque as atividades de fiscalização e regulamentação da 

macrofunção são típicas de Estado. 

 

 Com estas características próprias, a conclusão desta pesquisa sobre as razões da atual 

inadequação da modelagem e da dificuldade para alcançar um melhor desempenho da 

macrofunção Licenciamento e Fiscalização aponta para fatores diferentes em relação aos 

das outras macrofunções. O que este estudo permitiu inferir é que a modelagem da 

macrofunção Licenciamento e Fiscalização simplesmente não evoluiu no mesmo compasso 

do crescimento, da importância e da complexidade das suas atividades.  

 

Nos últimos dez anos muitos foram os fatores que afetaram de forma profunda e definitiva 

as atividades desta macrofunção: houve o acidente radioativo de Goiânia, causado por um 

equipamento radiológico; a construção da segunda usina nuclear brasileira; o aumento 

substancial das instalações radiativas no país; o aumento das instalações do ciclo do 

combustível nuclear; participação cada vez mais crescente da sociedade em relação ao 

controle do uso pacífico e seguro da energia nuclear; e fortalecimento de instituições como 

o Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal, os quais vêm demonstrando 

preocupação com a efetividade e transparência das ações desta macrofunção. 

 

Apesar destes impactos que afetaram de sobremaneira as atividades da macrofunção 

Licenciamento e Fiscalização, o que esta pesquisa pôde constatar é que muito pouco foi 

alterado na modelagem da macrofunção, no que se refere ao modelo existente de 10 a 20 

anos atrás. É imperativo que se examine um novo modelo institucional para esta 
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macrofunção, começando com a preocupação de torná-la um componente organizacional 

estruturado com os todos os mecanismos de gestão que possibilitem o exercício pleno de 

suas ações com mais autonomia e com uma modelagem organizacional que atenda as 

características das suas atividades e que esteja baseada nas melhores e modernas práticas 

de gestão.  

 

Também é importante constatar o resultado aferido nesta dissertação sobre as ações de 

gestão equalizadora. Em todas as macrofunções analisadas houve um consenso do alto 

grau de utilização dessas ações e da importância delas para o alcance dos resultados 

esperados, o que vem ratificar a base conceitual da pesquisa sobre o Gerente Equalizador, 

quando essa afirma que a equalização é uma práxis do repertório da ação gerencial 

transformativa. 

 

Ao finalizar as conclusões desta dissertação, pode-se afirmar que existe um longo caminho 

a se trilhar até que a CNEN possa conceber uma nova modelagem organizacional que 

esteja a altura da sua responsabilidade social e da sua importância para o desenvolvimento 

tecnológico e científico do Brasil. Entretanto, o fator mais preocupante quando se pretende 

chegar ao final de um caminho é a sua pavimentação. Definitivamente, esse não é o caso 

da CNEN. O seu caminho já está pavimentado com diversas camadas de sustentação: a 

qualificação, a competência, a dedicação e o espírito público dos seus funcionários. Só 

falta caminhar. Por isso, e somente por isso, é que a esperança se faz presente. 

 

7.2 Nova Agenda de Pesquisa 

Um trabalho de pesquisa nunca se esgota em si mesmo, pois quando se procura responder a 

um questionamento, provoca outros tantos, que por limitações impostas ao pesquisador 

impendem a exploração de outras dimensões que também são relevantes ao objeto de 
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estudo. 

 

 A presente dissertação não foge à regra. A complexidade conceitual da modelagem 

organizacional com suas várias vertentes e a grandiosidade da CNEN em termos de 

funções, de tamanho organizacional e de transformações históricas, influenciaram no 

surgimento de diversas lacunas que não puderam ser preenchidas neste estudo. 

 

Dentro deste contexto, irrompem algumas sugestões para futuras pesquisas, conforme 

apresentadas a seguir: 

• Como a pesquisa mostrou a necessidade de modelagens diferentes para as diferentes 

macrofunções, quais seriam os modelos organizacionais mais adequados para cada 

macrofunção? 

• Até que ponto uma rede interorganizacional pode alcançar resultados exercendo 

múltiplas funções com naturezas de tarefas tão diferenciadas? 

• Como se pode sistematizar um programa de desenvolvimento que incremente a 

capacidade dos gestores na utilização das ações de gestão equalizadora, tendo a 

importância e a freqüência na utilização destes recursos apresentada pelos gerentes da 

CNEN? 

 

Este capítulo conclusivo buscou responder de forma direta ao questionamento principal 

desta dissertação: Até que ponto a atual modelagem organizacional da CNEN facilita ou 

dificulta o alcance do desempenho organizacional? Por fim, foram apontadas sugestões 

para uma nova agenda de pesquisas. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DA 1ª FASE DA PESQUISA DE CAMPO 

 
 
 
 Prezado Gerente da CNEN, 
 
 
 Meu nome é Roberto Salles Xavier servidor da CNEN desde 1981, lotado na 
Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação, na Sede. Atualmente, estou cursando o 
mestrado acadêmico de administração pública da Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresa da Fundação Getúlio Vargas – EBAPE/FGV. 
 
 O tema da minha dissertação de mestrado é sobre a modelagem organizacional da 
CNEN. O que me motivou para o estudo deste assunto foi a complexidade desta 
modelagem, a qual envolve diversas unidades organizacionais com histórias e culturas 
diferentes e uma grande variedade de macrofunções que perpassam estas unidades. 
 
 Para atingir o objetivo deste estudo é fundamental ouvir os principais responsáveis 
pelo desenvolvimento das atribuições institucionais. Por isso, solicito sua participação na 
presente pesquisa, que tem a finalidade puramente acadêmica. 
 
 A pesquisa está baseada em dois questionários: o primeiro, que está junto com esta 
apresentação, tem o objetivo de descobrir como as macrofunções institucionais estão 
distribuídas pelas diversas unidades e qual é o grau de interdependência entre elas; no 
segundo questionário, que só poderá ser respondido depois da análise do primeiro, 
pretende-se diagnosticar as variáveis organizacionais que estruturam as modelagens de 
cada macrofunção. 
 
 Desde já agradeço sua colaboração e esclareço que o questionário não precisa ser 
identificado. Informo ainda, que os resultados levantados serão enviados aos gerentes que 
responderam a esta pesquisa, como forma de divulgação do conhecimento adquirido e 
como agradecimento pela participação.  
 
 

 
Muito Obrigado, 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Roberto Salles Xavier 
xavier@cnen.gov.br 

(21) 2546-2236 
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Este questionário está dividido em duas questões. A primeira tem como objetivo levantar a 
distribuição das macrofunções da CNEN pelas suas unidades organizacionais. Nesta 
questão é importante que você opine tanto em relação à sua unidade organizacional quanto 
à das outras unidades. A segunda questão tem como finalidade levantar o grau de 
interdependência entre as macrofunções. 
 
Com o objetivo de homogeneizar o conhecimento, serão apresentadas a seguir as 
descrições de cada macrofunção: 
 

• Macrofunção de Licenciamento e Fiscalização – engloba todas as atividades 
relacionadas com o licenciamento e a fiscalização das instalações radiativas e 
nucleares; 

 
• Macrofunção de Radioproteção e Dosimetria – engloba todas as atividades 

relacionadas com o controle de doses de radiação nos trabalhadores, pacientes da 
medicina nuclear, meio ambiente e população em geral (proteção radiológica ambiental 
e ocupacional, monitoração individual interna e externa e física médica); 

 
• Macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento – engloba todas as atividades relacionadas 

com a pesquisa, desenvolvimento e aplicações nas áreas de tecnologia nuclear e 
radiações ionizantes; 

 
• Macrofunção Formação de Recursos Humanos – engloba todas as atividades 

relacionadas com a formação de recursos humanos para o setor nuclear no país, 
envolvendo os cursos de mestrado, doutorado e outros profissionalizantes; 

 
• Macrofunção de Produção de Radioisótopos – engloba todas as atividades 

relacionadas com a produção e o fornecimento de radioisótopos e radiofármacos; 
 
• Macrofunção de Produtos e Serviços – engloba todas as atividades com a produção e 

o fornecimento de produtos e serviços tecnológicos nas áreas nuclear e correlata, com 
exceção de radioisótopos e radiofármacos; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE: 
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Questão 1: Tendo como foco as atividades desenvolvidas nas respectivas unidades 

organizacionais, distribua em termos percentuais o que cada macrofunção representa nas 

atividades totais de cada unidade. É importante ressaltar que o somatório tem que dar 

100%. 

 

 

MACROFUNÇÃO IPEN CDTN IEN IRD ULF* 

Licenciamento e Fiscalização      

Radioproteção e Dosimetria      

Pesquisa e Desenvolvimento      

Formação de Recursos Humanos      

Produção de Radioisótopos      

Produtos e Serviços      

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 

 
* Unidade de Licenciamento e Fiscalização: engloba as atuais Coordenações Gerais de Instalações 
Médicas e Industriais e de Reatores e Ciclo do Combustível, localizadas na Sede da CNEN. 
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Questão 2: Assinale com um X o grau de  interdependência das macrofunções. Para efeito 
desta pesquisa a Interdependência é a relação em que as macrofunções dependem ou 
influenciam uma à outra. 
 

RELAÇÃO DAS MACROFUNÇÕES 
 

TOTAL 
 

MUITA POUCA NENHUMA 

Licenciamento e Fiscalização com 
Radioproteção e Dosimetria     

Licenciamento e Fiscalização com Pesquisa e 
Desenvolvimento     

Licenciamento e Fiscalização com Formação 
de R. H.     

Licenciamento e Fiscalização com Produção 
de Radioisótopos     

Licenciamento e Fiscalização com Produtos 
e Serviços     

Radioproteção e Dosimetria com Pesquisa e 
Desenvolvimento     

Radioproteção e Dosimetria com Formação 
de R. H.     

Radioproteção e Dosimetria com Produção 
de Radioisótopos     

Radioproteção e Dosimetria com Produtos e 
Serviços     

Pesquisa e Desenvolvimento com Formação 
de R. H.     

Pesquisa e Desenvolvimento com Produção 
de Radioisótopos     

Pesquisa e Desenvolvimento com Produtos e 
Serviços     

Formação de R. H. com Produção de 
Radioisótopos     

Formação de R. H. com Produtos e Serviços 

 
    

Produção de Radioisótopos com Produtos e 
Serviços     
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DA 2ª FASE DA PESQUISA DE CAMPO 

  
 
  
 
 
Prezado Gerente da CNEN, 
 
 
 Inicialmente, gostaria de agradecer pela sua participação na primeira fase da 
pesquisa de campo da minha dissertação de mestrado sobre a modelagem organizacional 
da CNEN. 
 
 Conforme prometido anteriormente, envio em anexo o resultado e uma análise 
preliminar dos dados coletados no primeiro questionário da pesquisa. Esses resultados 
estão estruturados em duas partes: na primeira é apresentada a distribuição das 
macrofunções pelas diversas unidades organizacionais da CNEN, fazendo uma distinção 
entre as visões da própria unidade e das outras unidades; na segunda parte é analisado o 
grau de interdependência entre as macrofunções. 
 
 Também conforme informado, a segunda fase da pesquisa consiste em fazer um 
diagnóstico das variáveis organizacionais que estruturam as modelagens de cada 
macrofunção. 
 
 Sendo assim, solicito, mais uma vez, a sua colaboração para o preenchimento do 
questionário em anexo, que está formatado em 6 seções: análise do desempenho 
organizacional, análise da dimensão tarefa, análise da dimensão estrutura, análise da 
dimensão informação e processo decisório, análise da dimensão sistemas de recompensas e 
pessoas e ações equalizadoras. 
 
 Desde já agradeço sua participação e esclareço que o questionário não precisa ser 
identificado. Informo ainda, que a minha dissertação, após aprovação, será  enviada aos 
gerentes que responderam a esta pesquisa, como forma de divulgação do conhecimento 
adquirido e como agradecimento pela participação.  
 
 

 
Muito Obrigado, 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Roberto Salles Xavier 
xavier@cnen.gov.br 

(21) 2546-2236 
 

 

 

 



 239 

 

 

Das teorias administrativas depreende-se que um modelo organizacional é formatado a 

partir de um conjunto de cinco dimensões: tarefa, estrutura, informações e processos 

decisórios, pessoas e sistemas de recompensas. As modelagens destas dimensões afetam 

diretamente o resultado (a eficiência, a eficácia e a efetividade) organizacional. A presente 

pesquisa tem justamente como objetivo investigar se as modelagens destas dimensões de 

algumas macrofunções da CNEN são congruentes entre si e se existe adequação do modelo 

à natureza da atividade da macrofunção institucional. 

 

Por isso, o que se pede para avaliar neste questionário não é a sua unidade organizacional, 

mas a macrofunção abaixo assinalada com um X, na qual você como gestor participa, 

dentro do contexto do Sistema CNEN. É muito importante que a avaliação seja feita 

com a visão institucional e não com o foco na sua unidade organizacional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Macrofunção de Licenciamento e Fiscalização – engloba todas 
as atividades relacionadas com o licenciamento e a fiscalização 
das instalações radiativas e nucleares. 
 

Macrofunção Pesquisa e Desenvolvimento – engloba todas as 
atividades relacionadas com a pesquisa, desenvolvimento e 
aplicações nas áreas de tecnologia nuclear e radiações ionizantes. 
 

Macrofunção de Produção de Radioisótopos – engloba todas as 
atividades relacionadas com a produção e o fornecimento de 
radioisótopos e radiofármacos. 
 

 

 

 

UNIDADE:  
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ANÁLISE DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 
 

O desempenho organizacional pode ser avaliado por indicadores de eficiência, adaptação, 
flexibilidade, eficácia e efetividade. A seguir são formuladas questões visando medir a 
performance da macrofunção em análise. 
 

EFICIÊNCIA 
(relação entre insumos / produtos) 

 
1. Quanto à qualidade das atividades da macrofunção em análise, pode-se afirmar que: 
(  ) Muito baixa 
(  ) Baixa 
(  ) Razoável 
(  ) Alta 
(  ) Muito alta 
 
2. Qual o nível de eficiência das atividades desempenhadas na macrofunção em análise? 
Ou seja, qual a relação entre os resultados obtidos e os recursos utilizados? 
(  ) Muito baixo 
(  ) Baixo 
(  ) Razoável 
(  ) Alto 
(  ) Muito alto 

 
ADAPTAÇÃO 

(capacidade de antecipar problemas e solucioná-los satisfatoriamente 
adaptando-se às mudanças ambientais) 

 
3. Qualifique a gestão da macrofunção em análise no que se refere à antecipação de 
problemas que possam surgir, no sentido de evitá-los ou minimizar seus efeitos. 
(  ) Praticamente não há preocupação com previsões. 
(  ) É feito um trabalho precário em termos de antecipação. 
(  ) É feito um trabalho razoável. 
(  ) É feito um bom trabalho. 
(  ) É feito um trabalho excelente de antecipação de problemas. 
 
4. De tempos em tempos são descobertas novas formas de se organizar o trabalho e novos 
equipamentos e técnicas são desenvolvidas no sentido de torná-lo mais eficaz e eficiente. 
Até que ponto a macrofunção em análise vem se mantendo atualizada em relação à  essas 
mudanças? 
(  ) Não vem se atualizando. 
(  ) O processo de atualização é muito lento. 
(  ) O processo de atualização é razoável. 
(  ) Tem se mantido atualizada 
(  ) A macrofunção cria e adota novas tecnologias. 
 

FLEXIBILIDADE 
(capacidade de adequação às contingências momentâneas e retorno ao equilíbrio) 

 
5. De tempos em tempos, ocorrem emergências tais como os programas de contenção de 
despesas, catástrofes ou calamidades, mudanças de cronograma ou colapsos no fluxo de 
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trabalho. Quando tais emergências ocorrem, causam sobrecarga de trabalho. Qual a 
capacidade de resposta da macrofunção em análise? 
 
(  ) Muito baixa 
(  ) Baixa 
(  ) Razoável 
(  ) Alta 
(  ) Muito alta 
 

EFICÁCIA 
(capacidade de alcançar objetivos organizacionais num 

determinado período de tempo) 
 

6. Em que grau os objetivos estabelecidos para a macrofunção em análise são alcançados? 
(  ) Muito baixo 
(  ) Baixo 
(  ) Razoável 
(  ) Alto 
(  ) Muito alto 
 

EFETIVIDADE 

(capacidade de atender as expectativas e necessidades da sociedade) 
 

7. Em que medida os serviços prestados pela macrofunção em análise têm contribuído para 
o atendimento das demandas sociais? 
(  ) Muito pouco 
(  ) Pouco 
(  ) Razoavelmente 
(  ) Muito 
(  ) Totalmente 

 

8.  Baseado nos resultados da macrofunção em análise, numa escala de 0 a 10, atribua um 
grau para o atual desempenho organizacional dessa macrofunção, onde 0 significa 
desempenho sofrível, e 10, desempenho excelente. 
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ANÁLISE DA NATUREZA DA TAREFA 
 
 

1. Até que ponto a similaridades das situações cotidianas, problemas ou assuntos inerentes 
à macrofunção em análise são os mesmos? 
( ) Sempre os mesmos. 
( ) Freqüentemente são os mesmos. 
( ) Freqüentemente são diferentes. 
( ) Sempre diferentes. 
 
2. Com que freqüência aparecem situações excepcionais de trabalho no âmbito da 
macrofunção em análise requerendo, para sua solução, métodos ou procedimentos 
substancialmente diferentes? 
( ) Muito raramente. 
( ) Ocasionalmente. 
( ) Com muita freqüência. 
( ) Constantemente. 
 
3. Com que freqüência ocorrem mudanças nos valores, hábitos e preferências dos usuários 
que afetem o desenvolvimento das atividades da macrofunção em análise? 
( ) Muito freqüentemente 
( ) Freqüentemente 
( ) De vez em quando 
( ) Muito raramente 
( ) Não ocorrem praticamente 
 
4. Com que freqüência ocorrem mudanças na legislação e nas normas que afetem às 
operações da macrofunção em análise? 
( ) Muito freqüentemente 
( ) Freqüentemente 
( ) De vez em quando 
( ) Muito raramente 
( ) Não ocorrem 
 
5. O ritmo das mudanças nas tecnologias de operação ou de serviço referentes à 
macrofunção em análise é: 
( ) Muito acelerado 
( ) Acelerado 
( ) Moderado 
( ) Lento 
( ) Muito lento 
 
6. Com que facilidade a macrofunção tem acesso a insumos materiais e equipamentos 
necessários ao desempenho de sua atividade: 
( ) Muita dificuldade 
( ) Dificuldade 
( ) Normalidade 
( ) Facilidade 
( ) Muita facilidade   
 
7. Qual é o prazo para obtenção dos resultados relativos ao trabalho desenvolvido na 
macrofunção em análise? 
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( ) Imediato 
( ) Curto 
( ) Médio 
( ) Longo 
( ) Muito longo 
 
8. Qual é o grau de disponibilidade, clareza e precisão das informações necessárias ao 
desempenho das atividades da macrofunção em análise? 
a. Disponibilidade  
( ) Grande 
( ) Razoável 
( ) Limitada 
 
b. Clareza  
( ) Muita 
( ) Razoável 
( ) Pouca 
 
c. Precisão 
( ) Alta 
( ) Média 
( ) Baixa 
 

GRAU DE INCERTEZA 
 
A chave para análise da tarefa/atividade de um órgão é o conceito de incerteza, entendido 
como a diferença entre a informação necessária ao desempenho da tarefa/atividade e 
aquela efetivamente disponível na organização. 
 
9. Baseado na análise realizada, numa escala de 1 a 5, atribua um grau de certeza/incerteza 
às atividades da macrofunção em análise, onde 1 significa certeza absoluta, e 5, grau 
máximo de incerteza. 
 

 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certeza absoluta Incerteza absoluta 
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ANÁLISE DO MODELO ORGANIZACIONAL 
(ESTRUTURA) 

 
CENTRALIZAÇÃO – DESCENTRALIZAÇÃO 

 
1. Numa escala de 1 a 5, onde 5 representa a centralização de decisões na alta 

administração da organização e 1 a localização dos centros de decisão próximos das 
unidades de execução, indique o grau de descentralização da macrofunção em análise, 
com relação aos itens abaixo: 

 
GRAUS

 
ASPECTOS 1 2 3 4 5 
a. Definição de objetivos e metas da 
macrofunção  

     

b. Estabelecimento de normas e procedimentos 
para executar o trabalho 

     

c. Determinação dos recursos orçamentários a 
serem alocados 

     

d. Distribuição das tarefas a serem 
desempenhadas pelos empregados 

     

e. Iniciativa para modificar rotinas e 
procedimentos 

     

f. Iniciativa para propor projetos visando o 
melhor desempenho da Macrofunção em análise 

     

 
 

DELEGAÇÃO 
 

2. Com que freqüência é permitido à sua unidade organizacional tomar decisões sobre as 
atividades da macrofunção em análise? 
 
a) Estabelecer normas e procedimentos para executar as atividades. 
( ) Sempre 
( ) Geralmente 
( ) Algumas vezes 
( ) Excepcionalmente 
( ) Nunca 
 
b. Definir objetivos e metas do seu trabalho. 
( ) Sempre 
( ) Geralmente 
( ) Algumas vezes 
( ) Excepcionalmente 
( ) Nunca 
 

DEPARTAMENTALIZAÇÃO 
(Refere-se à divisão das unidades de uma organização. Esta divisão pode ocorrer segundo 

alguns critérios: por função; por cliente ou; por região geográfica) 
 

3. Tomando como perspectiva a atividade da macrofunção em análise, indique a 
pertinência ou não de cada critério de departamentalização para o alcance de maiores 



 245 

padrões de eficiência, eficácia e efetividade da macrofunção em análise. 
 

CRITÉRIO PERTINENTE NÃO-PERTINENTE 

Por função   

Por cliente   

Por região   

Outros: Indique:   

 
 

NORMATIZACÃO E PROCEDIMENTOS 
 

4. Existem regras escritas para auxiliar o desempenho das atividades fundamentais da 
macrofunção em análise? 
( ) Nenhuma 
( ) Um pequeno número 
( ) Um número bastante considerável 
( ) Um grande número 
 
5. Como tais regras e procedimentos orientam o desempenho das atividades fundamentais 
da macrofunção em análise? 
( ) De maneira muito ampla 
( ) Com certo grau de amplitude 
( ) Com especificidade 
( ) Com muita especificidade 

 
6. Baseado na modelagem atual da estrutura organizacional da macrofunção em análise, 
numa escala de 0 a 10, atribua um grau para o nível de contribuição dessa modelagem para 
o alcance dos resultados da macrofunção em análise, onde 0 significa nenhuma 
contribuição ou impede melhores resultados, e 10 significa que a estrutura influencia 
positivamente no alcance de resultados. 
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ANÁLISE DO MODELO ORGANIZACIONAL 
(INFORMAÇÃO E PROCESSO DECISÓRIO) 

 
PLANEJAMENTO 

 
1. Quanto ao esforço de planejamento das ações no âmbito da macrofunção em análise, 
observa-se que: 
 
a. Existe um plano contínuo de tempo                           ( ) Sim         ( ) Não 
orientando as ações a longo prazo 
(tri-anual, qüinqüenal etc.) 
 
b. O plano é preparado/revisto periodicamente              ( ) Sim         ( ) Não 
 
c. O plano cobre todas as atividades                               ( ) Sim         ( ) Não 
desenvolvidas no âmbito da macrofunção 
 
d. Existe a preocupação de que as decisões                    ( ) Sim         ( ) Não 
tomadas quanto ao planejamento das 
ações sejam comunicadas e tenham 
legitimidade no âmbito da macrofunção 
 

CONTROLE 
 

2. Indique a afirmação que melhor descreve a realidade da macrofunção em análise: 
( ) Os critérios de desempenho tendem a ser específicos e enfatizam a eficiência. Há vários 
pontos de controle e os resultados são checados com freqüência. 
( ) Os critérios de desempenho tendem a salientar indicadores marcantes mais globais.Há 
poucos pontos de controle e os resultados não são checados freqüentemente. 
 
3. Quanto à existência e à natureza do controle das ações no âmbito da macrofunção em 
análise, pode-se afirmar que: 
a. Existem relatórios regulares sobre as ações desenvolvidas. 

( ) Sim ( ) Não 
 

b. O propósito básico do controle é a captação de informações sobre o passado. 
( ) Sim ( ) Não 

 
c. Os relatórios tendem a ser uma rotina, com um fim em si mesmo. 

( ) Sim ( ) Não 
 

COORDENAÇÃO 
 

4. Indique os mecanismos de coordenação das relações entre as unidades organizacionais 
da macrofunção em análise 
( ) a. Políticas, normas e procedimentos 
( ) b. Recurso à hierarquia. 
( ) c. Simples contato direto 
( ) d. Relatórios, manuais, cronogramas e previsões 
( ) e. Grupos de trabalho ou comissões ad hoc. 
( ) f. Sistema de informação computadorizado. 
( ) g. Unidade formal de coordenação. 
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h. Outros: _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
5. Em que grau classificaria o esforço de coordenação, quanto à sua intensidade, entre as 
unidades organizacionais que executam as atividades da macrofunção em análise: 
( ) Muito intenso 
( ) Intenso 
( ) Moderado 
( ) Pouco intenso 
( ) Nenhum esforço 
 

RELAÇÕES ENTRE AS UNIDADES QUE COMPÕEM A MACROFUNÇÃ O 
6. Assinale o grau que melhor expresse as relações existentes entre as unidades 
organizacionais que compõem a macrofunção em análise 
 

GRAUS 
 

QUANTO A (O)S 

Muito 
baixo 

Baixo Médio Alto Muito 
Alto 

a. Cumprimento dos compromissos acordados      

b. Relações produtivas e satisfatórias      

c. Esforço gasto no desenvolvimento das relações 
entre unidades 

     

d. Conhecimento mútuo de objetivos,metas e 
procedimentos 

     

e. Participação em decisões comuns      

f. Freqüência das comunicações      

 
 
7. Baseado na modelagem atual de planejamento, do controle, da coordenação e da relação 
entre as unidades organizacionais da macrofunção em análise, numa escala de 0 a 10, 
atribua um grau para o nível de contribuição dessa modelagem para o alcance dos 
resultados da macrofunção, onde 0 significa nenhuma contribuição ou impede melhores 
resultados, e 10 significa que a modelagem atual influencia positivamente no alcance de 
resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 248 

ANÁLISE DO MODELO ORGANIZACIONAL 
(SISTEMA DE RECOMPENSAS E PESSOAS) 

 
 

PROFISSIONALIZAÇÃO 
1. Em relação às tecnologias envolvidas nas atividades da macrofunção em análise, elas 
requerem pessoal: 
( ) Altamente qualificado 
( ) Qualificado 
( ) Semi-qualificado 
( ) Pouco qualificado 
( ) Sem qualificação 
 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
2. Indique a afirmação que melhor descreve a realidade. Os programas de desenvolvimento 
de empregados (subordinados e/ou chefias) contemplam prioritariamente: 
( ) Conhecimento e habilidade de natureza técnica e administrativa 
( ) Valores e comportamentos orientados para a cooperação 
( ) O equilíbrio entre conhecimentos e habilidades técnicas e administrativas bem como 
valores e comportamentos cooperativos 
 
3. Qual é a capacidade de rodízio na utilização dos recursos humanos da macrofunção em 
análise? 
( ) Capacidade elevada 
( ) Capacidade considerável 
( ) Capacidade razoável 
( ) Alguma capacidade 
( ) Nenhuma 

 
MOTIVAÇÃO 

4. Qual é o grau de satisfação dos empregados da macrofunção em análise em relação à 
perspectiva de desenvolvimento profissional? 
( ) Muito baixo 
( ) Baixo 
( ) Razoável 
( ) Alto 
( ) Muito alto 
 

ANÁLISE E DESEMPENHO DO EMPREGADO 
5. Indique a afirmação que melhor descreve a realidade da macrofunção em análise: 
( ) A avaliação dos empregados é feita com base em descrições de cargo muito específica, 
em padrões de desempenho bem definidos e em técnicas orientadas para o cotidiano. 
( ) A avaliação dos empregados é feita com base em descrições de cargo mais amplas e em 
padrões de desempenho passíveis de interpretação  
( ) A avaliação é centrada nas atividades desempenhadas pelo empregado e voltada para 
resultados. 
 
6. Os instrumentos de avaliação de desempenho favorecem principalmente: 
( ) A promoção ou não do empregado. 
( ) A indicação de metas, possibilitando o desenvolvimento do empregado e o 
estabelecimento de um processo de auto-avaliação. 
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LIDERANÇA E SUPERVISÃO 
 

7. Indique a afirmação que melhor descreve a realidade da macrofunção em análise. 
( ) A supervisão de chefias subalternas e/ou empregados é desempenhada com relativo 
rigor e orienta-se fudamentalmente para as tarefas, embora os fatores humanos não sejam 
negligenciados. 
( ) A supervisão de chefias subalternas e/ou empregados é desempenhada de forma fluida, 
com ampla delegação e orienta-se fundamentalmente para as relações interpessoais e 
intergrupais. Não obstante, os fatores técnicos referentes à tarefa não são negligenciados. 
( ) A supervisão de chefias subalternas e/ou empregados é desempenhada de forma 
rigorosamente equilibrada no que diz respeito à orientação para a tarefa e para as pessoas. 
 

SISTEMA DE RECOMPENSAS 
 

8. Indique a situação que melhor caracteriza o sistema de recompensas adotado nas 
unidades que compõem a macrofunção em análise: 
(  ) Ênfase em punições e medidas disciplinares. Obediência estrita aos regulamentos 
internos. Raras recompensas, de cunho estritamente salarial. 
( ) Ênfase em punições e medidas disciplinares, mas com menor grau de arbitrariedade. 
Recompensas salariais mais freqüentes. 
( ) Ênfase nas recompensas materiais, principalmente salários. Raras punições. 
 
 
9. Baseado na modelagem atual do sistema de recompensas e das condições que envolvem 
os funcionários da macrofunção em análise, numa escala de 0 a 10, atribua um grau para o 
nível de contribuição dessa modelagem para o alcance dos resultados da macrofunção, 
onde 0 significa nenhuma contribuição ou impede melhores resultados, e 10 significa que a 
modelagem atual influencia positivamente no alcance de resultados. 
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AÇÕES EQUALIZADORAS  

Recentes estudos na área de administração pública têm confirmado que o desempenho de 
uma organização não está somente relacionado com as variáveis formais organizacionais. 
Pela rigidez dos instrumentos de gestão na área pública, muitos gerentes se utilizam de 
ações de gestão equalizadora, o que significa que o gestor público assume a mesma função 
de um circuito, compensando as deformações existentes na formatação das variáveis da 
organização com ações formais ou informais que visam diminuir as distorções e busquem a 
estabilidade organizacional. 
 
Esta parte do questionário tem o objetivo de levantar a freqüência com que estas ações de 
gestão equalizadora são utilizadas pelos gestores da CNEN, para que se possa avaliar a 
importância deste tipo de intervenção gerencial para a busca do desempenho 
organizacional. 
 
1- Com que freqüência você utiliza as ações de gestão equalizadora abaixo definidas para 
buscar maior desempenho nas atividades da macrofunção em análise: 

 
a) Compartilhar quadros de referência: são ações que levam à ampliação e ao 
compartilhamento de interpretação da realidade entre o observador (gerente) e o observado 
(superiores, pares, subordinados, parceiros, etc.), em diferentes áreas do conhecimento. 
( ) Muito freqüentemente 
( ) Freqüentemente 
( ) De vez em quando 
( ) Muito raramente 
( ) Não ocorrem 
 
b) Explorar os limites da formalidade: são ações que exploram ao máximo os aspectos  
positivos  de uma determinada norma ou regulamento, sem que se prendam aos ditames 
essencialmente técnicos, e que levam o gerente a tomar medidas para atingir melhores 
resultados. 
( ) Muito freqüentemente 
( ) Freqüentemente 
( ) De vez em quando 
( ) Muito raramente 
( ) Não ocorrem 
 
c) Fazer o jogo da burocracia: são ações do gerente que têm como finalidade fazer 
gestões informais nos diversos escalões da burocracia, no sentido de buscar resultados que 
não seriam possíveis por meio de um processo formal burocrático. 
( ) Muito freqüentemente 
( ) Freqüentemente 
( ) De vez em quando 
( ) Muito raramente 
( ) Não ocorrem 
 
d) Induzir o envolvimento dos outros: são ações do gerente que induzam os escalões 
hierárquicos á uma predisposição para tomar iniciativas, decidir e inovar. 
( ) Muito freqüentemente 
( ) Freqüentemente 
( ) De vez em quando 
( ) Muito raramente 
( ) Não ocorrem 
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e) Promover a coesão interna: são ações efetuadas pelo gerente que visam criar um 
processo de integração tanto nas ligações verticais entre superior e subordinado, bem como 
pelas relações intergrupais horizontais. 
( ) Muito freqüentemente 
( ) Freqüentemente 
( ) De vez em quando 
( ) Muito raramente 
( ) Não ocorrem 
 
f) Criar escudos contra a transgressão: são as ações realizadas e sinalizações emitidas 
pelos gerentes que possam criar um contraponto que vise uma nova ordem contrária à 
ordem vigente de transgressão em algum ponto da organização. 
( ) Muito freqüentemente 
( ) Freqüentemente 
( ) De vez em quando 
( ) Muito raramente 
( ) Não ocorrem 
 
g) Superar restrições internas: são as ações realizadas pelos gerentes que visem superar a 
rigidez dos instrumentos de gestão formais, por meio da busca de soluções alternativas e 
inovadoras. 
( ) Muito freqüentemente 
( ) Freqüentemente 
( ) De vez em quando 
( ) Muito raramente 
( ) Não ocorrem 
 
h) Permitir o florescimento de estruturas: são as ações realizadas pelos gerentes que 
possibilitam o surgimento de estruturas informais, formadas a partir de um processo 
espontâneo dos desafios próprios da tarefa a ser cumprida. 
( ) Muito freqüentemente 
( ) Freqüentemente 
( ) De vez em quando 
( ) Muito raramente 
( ) Não ocorrem 

 
GRAU DE EQUALIZAÇÃO 

2. Baseado nas Ações de Gestão Equalizadora anteriormente analisadas, numa escala de 0 
a 10, atribua um grau de importância da utilização por você destas ações no sentido de 
melhorar os resultados de sua unidade organizacional, onde 0 significa nenhuma 
importância, e 10, grau máximo de importância. 
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ANEXO C - DADOS ESTATÍSTICOS DO QUESTIONÁRIO DA 1ª FASE DA 

PESQUISA DE CAMPO 

 

1- Estatística dos dados dos gerentes internos sobre a distribuição das macrofunções do 

IPEN 

 Statistics 
 

  LF RD PD FRH PR PS 
Valid 7 7 7 7 7 7 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 2,2857 7,8571 30,7143 14,2857 33,5714 11,2857 
Median 1,0000 10,0000 30,0000 15,0000 30,0000 9,0000 
Mode ,00(a) 10,00 30,00 20,00 25,00 5,00(a) 
Std. Deviation 

2,56348 2,67261 7,86796 6,07493 13,45185 9,91151 

Range 5,00 5,00 25,00 15,00 40,00 25,00 
Minimum 

,00 5,00 20,00 5,00 20,00 ,00 

Maximum 
5,00 10,00 45,00 20,00 60,00 25,00 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 

2 - Estatística dos dados dos gerentes externos sobre a distribuição das macrofunções do 

IPEN 

 

 Statistics 
 

  LF RD PD FRH PR PS 
Valid 16 16 16 16 16 16 N 

Missing 8 8 8 8 8 8 
Mean 1,3750 8,5000 30,1250 17,6875 27,8125 14,5000 
Median ,5000 10,0000 30,0000 19,5000 30,0000 15,0000 
Mode ,00 10,00 30,00 20,00 30,00 10,00 
Std. Deviation 

1,96214 4,96655 11,38347 5,42487 8,93845 6,03324 

Range 5,00 20,00 43,00 15,00 35,00 20,00 
Minimum 

,00 ,00 17,00 10,00 15,00 5,00 

Maximum 
5,00 20,00 60,00 25,00 50,00 25,00 
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3 - Estatística dos dados dos gerentes internos sobre a distribuição das macrofunções do 

CDTN 

 Statistics 
 

  LF RD PD FRH PR PS 
Valid 6 6 6 6 6 6 N 

Missing 
1 1 1 1 1 1 

Mean 2,1667 13,6667 46,1667 10,3333 2,6667 25,0000 
Median 1,0000 13,0000 45,0000 9,0000 3,5000 30,0000 
Mode 1,00 10,00 40,00(a) 9,00 ,00(a) 30,00 
Std. Deviation 

2,22860 4,27395 8,72735 3,93277 2,16025 10,00000 

Range 5,00 10,00 23,00 10,00 5,00 25,00 
Minimum 

,00 10,00 37,00 5,00 ,00 10,00 

Maximum 
5,00 20,00 60,00 15,00 5,00 35,00 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 

 

4 - Estatística dos dados dos gerentes internos sobre a distribuição das macrofunções do 

CDTN 

 Statistics 
 

  LF RD PD FRH PR PS 
Valid 12 12 12 12 12 12 N 

Missing 12 12 12 12 12 12 
Mean 1,7500 7,4167 44,1667 19,1667 2,9167 24,5833 
Median ,0000 10,0000 45,0000 20,0000 ,0000 20,0000 
Mode ,00 10,00 30,00(a) 20,00 ,00 10,00(a) 
Std. Deviation 

2,41680 3,44986 13,95339 7,01729 4,50168 14,21560 

Range 5,00 10,00 45,00 20,00 10,00 45,00 
Minimum 

,00 ,00 25,00 10,00 ,00 10,00 

Maximum 
5,00 10,00 70,00 30,00 10,00 55,00 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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5 - Estatística dos dados dos gerentes internos sobre a distribuição das macrofunções do 

IEN 

 Statistics 
 

  LF RD PD FRH PR PS 
Valid 4 4 4 4 4 4 N 

Missing 3 3 3 3 3 3 
Mean 3,7500 3,7500 41,2500 6,2500 32,5000 12,5000 
Median 2,5000 2,5000 45,0000 7,5000 30,0000 12,5000 
Mode ,00 ,00 50,00 10,00 30,00 5,00(a) 
Std. Deviation 

4,78714 4,78714 11,81454 4,78714 5,00000 6,45497 

Range 10,00 10,00 25,00 10,00 10,00 15,00 
Minimum 

,00 ,00 25,00 ,00 30,00 5,00 

Maximum 
10,00 10,00 50,00 10,00 40,00 20,00 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 

 

6 - Estatística dos dados dos gerentes internos sobre a distribuição das macrofunções do 

IEN 

 Statistics 
 

  LF RD PD FRH PR PS 
Valid 14 14 14 14 14 14 N 

Missing 10 10 10 10 10 10 
Mean ,8571 8,9286 43,4286 13,7143 14,6429 18,4286 
Median ,0000 10,0000 40,0000 10,0000 20,0000 15,0000 
Mode ,00 10,00 40,00 10,00 20,00 10,00 
Std. Deviation 

2,65611 4,00892 15,01135 9,14354 6,92384 11,09202 

Range 10,00 15,00 58,00 33,00 20,00 35,00 
Minimum 

,00 5,00 20,00 2,00 ,00 5,00 

Maximum 
10,00 20,00 78,00 35,00 20,00 40,00 
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7 - Estatística dos dados dos gerentes internos sobre a distribuição das macrofunções do 

IRD 

 Statistics 
 

  LF RD PD FRH PR PS 
Valid 7 7 7 7 7 7 N 

Missing 
0 0 0 0 0 0 

Mean 24,2857 28,5714 17,8571 13,5714 ,0000 15,7143 
Median 25,0000 25,0000 15,0000 15,0000 ,0000 15,0000 
Mode 30,00 20,00 15,00 15,00 ,00 15,00 
Std. Deviation 

6,07493 11,80194 6,36209 2,43975 ,00000 5,34522 

Range 15,00 30,00 20,00 5,00 ,00 15,00 
Minimum 

15,00 20,00 10,00 10,00 ,00 10,00 

Maximum 
30,00 50,00 30,00 15,00 ,00 25,00 

 
 

 

8 - Estatística dos dados dos gerentes internos sobre a distribuição das macrofunções do 

IRD 

 Statistics 
 

  LF RD PD FRH PR PS 
Valid 14 14 14 14 14 14 N 

Missing 10 10 10 10 10 10 
Mean 23,3571 42,1429 15,0000 9,1429 ,0714 10,2857 
Median 30,0000 40,0000 10,0000 9,0000 ,0000 8,0000 
Mode 30,00 40,00 10,00 10,00 ,00 5,00(a) 
Std. Deviation 

14,83555 13,11404 10,00000 5,05138 ,26726 8,89623 

Range 50,00 50,00 35,00 20,00 1,00 29,00 
Minimum 

,00 30,00 5,00 ,00 ,00 ,00 

Maximum 
50,00 80,00 40,00 20,00 1,00 29,00 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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9 - Estatística dos dados dos gerentes internos sobre a distribuição das macrofunções do 

ULF 

 Statistics 
 

  LF RD PD FRH PR PS 
Valid 6 6 6 6 6 6 N 

Missing 1 1 1 1 1 1 
Mean 71,6667 15,5000 8,6667 2,8333 ,0000 1,3333 
Median 75,0000 15,0000 4,5000 3,5000 ,0000 ,5000 
Mode 80,00 10,00(a) 5,00 5,00 ,00 ,00 
Std. Deviation 

14,71960 9,66954 13,03329 2,48328 ,00000 1,96638 

Range 40,00 27,00 35,00 5,00 ,00 5,00 
Minimum 

50,00 3,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Maximum 
90,00 30,00 35,00 5,00 ,00 5,00 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 

 

10 - Estatística dos dados dos gerentes internos sobre a distribuição das macrofunções do 

ULF 

 Statistics 
 

  LF RD PD FRH PR PS 
Valid 11 11 11 11 11 11 N 

Missing 12 12 12 12 12 12 
Mean 88,1818 8,1818 2,7273 ,9091 ,0000 ,0000 
Median 90,0000 5,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 
Mode 100,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Std. Deviation 

12,30299 8,73863 4,67099 2,02260 ,00000 ,00000 

Range 40,00 20,00 15,00 5,00 ,00 ,00 
Minimum 

60,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

Maximum 
100,00 20,00 15,00 5,00 ,00 ,00 
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11 – Dados sobre o grau de interdependência das macrofunções 

 

 Statistics 
 

  LFeRD LFePD LFeFRH LFePR LFePS 
Valid 30 30 28 28 30 N 

Missing 6 6 8 8 6 
Mean 2,2667 1,1333 ,9643 1,0000 ,6667 
Median 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Mode 2,00 1,00 1,00 ,00(a) 1,00 
Std. Deviation ,73968 ,86037 ,88117 ,94281 ,66089 
Range 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 
Minimum ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 

 Statistics 
 

  RDePD RDeFRH RDePR RDePS PDeFRH 
Valid 31 29 29 30 30 N 

Missing 5 7 7 6 6 
Mean 1,8065 1,5517 1,7241 1,5667 2,4667 
Median 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,5000 
Mode 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 
Std. Deviation ,60107 ,68589 ,75103 ,77385 ,57135 
Range 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 
Minimum 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 
Maximum 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

 
 

 Statistics 
 

  PDePR PDePS FRHePR FRHePS PRePS 
Valid 29 31 29 30 29 N 

Missing 7 5 7 6 7 
Mean 1,7241 1,8065 1,3448 1,2333 2,0000 
Median 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 
Mode 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 
Std. Deviation ,75103 ,70329 ,61388 ,72793 ,88641 
Range 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 
Minimum ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Maximum 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

 
 

 


